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EMENESALJA
Sörgyári capriccio
Május 6-án este 7 órára ismét színházba invi
tálja a KMK a celldömölkleket Ezúttal Mlkó
István átiratában Hrabal Sörgyári capriccio
című művét adják elffa kamaraszínház művé
szei: Hacserjózsa, Rácz Brigitta) Győri Péter és
Mikó István. Jegyek a KMK jegypénztárában
1300,1100 és 900 Ft-ért válthatók.

Anyanyelvi verseny

Hova helyezné a kerámiákat?

Ezekben a napokban zajlik Celldömölkön
a negyedik alkalommal meghirdetett
Kresznerics Ferenc Országos Anyanyelvi
Verseny. Az írásbeli és a szóbeli feladatok
megoldása és értékelése után április 28-án
délután fél 2-kor tartják az ünnepélyes ered
ményhirdetést a városi könyvtárban.

Hol helyezné el a Szilágyi-hagyatékot? tettük fel a kérdést olvasóinknak, akik egy
szersmind azt Is elmondták, szerintük hol
lenne a legjobb helye a városi múzeumnak.
Legtöbben a volt postaépület még szabadon
lévő részét említették. Részleteket lapunk
3. oldalán olvashatnak.

Jó eredményekkel zárult az idei borverseny
A Sághegy-Kissomlyó Hegyköz
ség a működése óta a harmadik
borversenyét rendezte érdekeltsé
gi körén belül. A szakmai nap után
ez a másik kiemelkedő jelentőségű
esemény. A szervezők ügyeltek
arra, hogy a bírálók meghívásával
is jelezzék a verseny rangját, a szak
mai vélemények irányjelző szere
pét. Annak tudatában, hogy a ter
melők egyre nagyobb részének
szakmai munkája határozza meg a
termelt borok minőségét, ezzel
együtt a Ság és a Kissomlyó idegen
forgalmát is befolyásolhatják, az ér
deklődés felkeltését is segíthetik.
A zsűri munkájában Müller Ist
ván és Kis István, a Borakadémia

Danka Imre pincéje, az érmes borok „szülőhelye"

Egyházi iskolák sportvetélkedője
A szombathelyi egyházmegye katolikus is
koláinak diákjai és nevelői rendszeresen ta
lálkoznak egymással az egyes iskolák által szer
vezett rendezvényeken. A találkozókon amellett, hogy szellemi és ügyességi próbákon
összemérik erejüket - az egyik legfontosabb
céljuk egymás megismerése, a barátság kiala

kítása, erősítése - egy-egy vidám hangulatú
délután keretében. E találkozók sorában a
jánosházi Szent Imre Általános Iskola április
13-án játékos sportvetélkedőt rendezett, me
lyen celldömölki, kőszegi, sárvári, szombathe
lyi és zalaegerszegi tanulók vettek részt.
(Folytatás a 2. oldalon)

Pénteken nyílik a második expo
Április 28-a és május 1-je között
második alkalommal rendezi meg
a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont és Celldömölk önkormány
zata a Kemenesaljái expo elneve
zésű kiállítást és vásárt. A rendez
vényt április 28-án délután 5 óra
kor Gyórffy Gábor, a PHARE
programiroda és a Nyugat-Dunán
túli Regionális Fejlesztési Ügy
nökség vezetője, az expo fŐvendége nyitja meg. Az ünnepélyes meg
nyitón a KMK művészeti csoport
jai is fellépnek.
Felvételünk

a tavaly Ilyenkor megrendezett

expón készült

(Folytatás a 2. oldalon)

által elismert két borminősítő,
továbbá Fogl János, Keresztúri
Csaba és Majthényi László vett
részt. A zsűri véleményét Müller
István elnök foglalta össze. A ver
senyre 52 fehér, 4 vörös bormin
ta érkezett, a kínálat 12 fajtát kép
viselt. Ez optimális mennyiség, itt
még nem érződik a fáradtság jegyezte meg az elnök. Országos
versenyek gyakorlata szerint a mi
nősítésre beadott borminták 30
százalékát szokták érmes szinten
értékelni, vagyis itt 15-16 bor kap
hatott volna országos minősítést.
A kapott pontszámok alapján kiki eldöntheti, bora hol helyezke(Folytatás a 2. oldalon)

Dobogósok
a gimnáziumból
A Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai az
idei tanévben is sok rangos versenyen, vetél
kedőn szerepeltek eredményesen. A közel
múltban a következő megyei, illetve országos
helyezések születtek:
Söptel Szabina (lO.b) a megyei történelmi
versenyen I. helyezett. Felk.; Árbócz Tamás.
Lócsl Levente (9.h) a Kenguru matematika
verseny országos döntőjén 9. helyezett, és az
Arany Dániel matematikaverseny országos
döntőjébe jutott. Felk.: Tinger Vendel. Az
„Ezeréves magyar tükör" elnevezésű regio
nális versenyen II. helyezést ért el a gimnázi
um csapata. A csapattagok: Németh Nikolet
ta, Varga Gyöngyi, Kovács Izabella (9.h).
Felk.; dr. Lennerné Patkó Ildikó. A Honvéd
Kulturális egyesület által szervezett „Évezre
des harcaink" című magyar millenniumi had
történeti vetélkedő regionális döntőjén III.
helyezést elért csapat tagjai: Kovács Ákos,
Horváth László, Csiszlér Gergely, larczi Ró
bert, Gönye Zsolt, Kovács István, Benkó'Norbert, Kovács Petra, Mogyoróssy Júlia, Pethó'
Regina (ll.h). Felk.: dr. Lenner Tibor. K. N.
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Jó eredményekkel zárult az idei borverseny
(Folytatás a l oldalról)
dik el. A vidéki, tájjellegű verse
nyeken nem ennyire szigorú a bí
rálat. Személyes meggyó'zó'dése
azonban - hangsúlyozta az elnök
- hogy az eredmény jól tükrözi a
borok minőségét, a tavalyi kedve
ző évjáratot.
Mire figyelt a zsűri? A tiszta
ságra, amivel különösebb prob
léma nem volt, mert többségé
ben derített borok szerepeltek.
A szín fajtától, évjárattól és fel
dolgozástól függ. Régen a szal
masárga, óbarna borokat ked
velték. Ma a zöldesfehér, zöldes
sárga borokat keresik. Meglepő
a divatos, új borszínek jelenléte
a versenyen - emelte ki az elnök.
Illat - ez már komolyabb ismérv.
Itt a mezőny kettévált. Vannak
profi, komoly szakmai ismere
tekkel rendelkezők és kevésbé

felkészültek, akiknek még tanul
niuk kell. íz - világszerte, így ná
lunk is a friss gyümölcsízű, re
duktív borokat keresik. Nem ta
láltak durva savakat, szép savge
rincre épültek a borok. Ma a 6¬
7 ezrelékes savtartalmú borok
iránt van igény. Van, aki tudato
san készül a 2-3 éves borok ér
lelésére. A jól kezelt bor 3 év
múlva is kiadja a fajtajelleget.
A továbbiakban a zsűrielnök rá
mutatott néhány kezelési, tárolá
si hibára, majd nyomatékosan
hangsúlyozta: jó bort csak érett
szőlőből lehet előállítani. A túlter
helt tőkékről gyönge minőség vár
ható. A kénezéssel ezen a vidéken
óvatosan bánjunk, mert a sav és
az alkohol ott van a borokban. A
gazdák jó úton haladnak, egyre
igényesebbek - fejezte be értéke
lését Müller István.

A borverseny végeredménye a
20-as pontrendszer alapján.
Aranyérmes 12 bor (18.51 és
afeletti pontszám), a tulajdono
sok: Németh Gyula, Kovács Béla
(2), Mayer István, Danka Imre
(2), Végh Rezsó' (2), Dancs Mik
lós, Fehér Tamás, Bakó László,
Kovács István. A legmagasabb
pontszámot (19.28) Németh Gyu
la '97-es olaszrizlingje, Kovács
Béla '96-os olaszrizlingje (19.24)
és '97-es évjáratú hárslevelűje
(19.20) kapta.
Ezüstérmes 15 bor (17.51-18.50
közötti pontszám), a termelők:
Beleznai Jenőné, Danka Imre,
Kocsis László, Pesti László, Né
meth Gyula, Somogyi Gábor, Fe
hér Tamás (2), Fehér Csaba,
Mayer István, Cseledi Jenő, Ko
vács István, Keresztúri Csaba,
Kiss Vilmos, Nagy Kálmán.

Bronzérmes (16.50-17.50 közöt
ti pont) 21 bor, termelői: Varga Jó
zsef, Varga Viktória, Nagy Lajos,
Fehér Tamás (2), Németh Gyula,
lakó Dezső, Pesti László, Dancs
Miklós, Gyuráki József, Végh Re
zső (3), Kovács Béla, Elekes Gyu
la, Szakács István, Dezső Péter (3),
Nagy Kálmán, Babics Ferenc.
A versenykiírás értelmében az
öt legmagasabb pontszámot elért
bor tulajdonosa országos verse
nyen képviselheti borvidékünket.
Ugyancsak a kiírás értelmében az
öt legmagasabb pontszámot elért
termelő: Németh Gyula, Kovács
Béla, Mayer István, Danka Imre
és Kovács István a hegyközség
tárgyjutalmát vehette át.
Jó hangulatban, egyéni borkós
tolókkal és az értékelés további
elemzésével zárult a borverseny.
Káldos Gyula

Pénteken nyílik Egyházi iskolák sportvetélkedője
a második expo
(Folytatás a 1. oldalról)
A kiállítás bevezető rendezvénye lesz az április
28-án délután 3 órakor a polgármesteri hivatal
nagytermében kezdődő „Kihívások és feladatok
2000-ben a Nyugat-Dunántúlon" című kistérségi
fórumnak. A fórum vendége, és egyben az expo
védnöke Kovács Ferenc országgyűlési képviselő,
a Vas megyei közgyűlés idegenforgalmi bizottsá
gának elnöke, és Makkos István polgármester.
Az expo mindennap 10-18 óráig tart nyitva.
A 32 kiállítóról és a rendezvényről külön vásári
ajánló tájékoztatja a látogatókat. A vásárral pár
huzamosan a KMK előtti szabadtéri színpadon
délutánonként kísérőprogramok zajlanak. 29-én
délután 3-tól kemenesaljai táncház címmel folk
lórműsor lesz, melyen közreműködik az
Ostfíyasszonyfai Citerezenekar és Népdalkör és
a Kemenesalja Néptánccsoport. 30-án délután
3-tól Tiéd a színpad címmel bemutatkoznak a
város általános iskolái és a KMK művészeti cso
portjai: a majorettek és a Rocky Dilly Rock'n
Roll Club.
A majális programját is a KMK előtt tartják.
Délután 3-6 között nosztalgia buli, zenél a „Régi
haverock" együttes. Közben 4 órakor Simlishow,
zenés, humoros, szórakoztató műsor, 5 órától
pedig tombolahúzás lesz. Az értékes nyeremé
nyek mellett a fődíj egy mountain bike. Tombo
lákat a vásár ideje alatt a KMK jegypénztárá
ban és a szabadtéri elárusítóhelyen lehet vásá
rolni. Az expo közben a hegyközség standjánál
egyszeri ingyenes borkóstolásra és kedvezmé
nyes borvásárlásra is lehetőség nyílik.
A rendezvények rossz idő esetén sem marad
nak el, akkor a kísérőprogramokat a KMK szín
háztermében tartják meg. A KMK munkatár
sai mindenkit szeretettel várnak a második Ke
menesaljai expóra.
Kovács Nóra

(Folytatás a 1. oldalról)
Molnár Terézia, a jánosházi iskola igazgatója
elmondta, hogy a sportvetélkedőket hagyomá
nyossá kívánják tenni. A közeljövőben szeret
nék bővíteni a sportlétesítményeiket, s további
sportágakat vonnak be a vetélkedők sorába.

A sporttalálkozón kitűnő volt a hangulat, már
az utcán hallható volt, hogy a szurkolók hang
ereje majd szétveti az új sportlétesítmény falait.
A Boznánszkyné Dénes Krisztina testneve
lő áltaí vezényelt találkozó eredményei a kö
vetkezők:
4-5. osztályosok:
1. Jánosháza, Szent Imre
2. Szombathely, Püspöki
3. Kőszeg, Árpádházi Szent Erzsébet
4. Zalaegerszeg, Mindszenthy
5. Sárvár, Szent László
6. Celldömölk, Szent Benedek
6-7. osztályosok:
1. Jánosháza, Szent Imre
2. Zalaegerszeg, Minszenthy
3. Szombathely, Püspöki
4. Kőszeg, Árpádházi Szent Erzsébet
VL.

Urbán Gyula volt a vendég
Április 10-én újabb író-olvasó találkozót ren
deztek a Kresznerics Ferenc Könyvtárban. A Ke
menesaljai Berzsenyi Asztaltársaság vendége ez
úttal a Bábszínház rendezője, Urbán Gyula volt.
A dramaturg-rendezői, illetve bábszakon végzett
írót, költőt már ismerheti a közönség gyermek
irodalmi munkáiról, családmeséiről, novelláiról.
Az intellektuális költő, aki magát valójában
színházi embernek vallja, kalandos életpályát tud
hat maga mögött. A református teológiát félbe
szakítva a Magyar Hírlap kultúrrovatánál dolgo
zott. Később ugyancsak nem hétköznapi módon
a prágai egyetemre került. Jelenleg egy spanyol
országi színházban rendez, így fél évet tölt távol
Magyarországtól.
Az est élvezetes előadással vette kezdetét.
Urbán Gyula tiszteletére ugyanis a Gáyer Gyu-

la Általános Iskola Tücsök
bábcsoportjának tagjai fellé
péssel készültek. Felkészítő¬
jük a művészeti vezető,
Nagy Márta volt. Kisné Po
lyák Erzsébet Zsákbamacs
ka című bábjátéka örömte
li percekkel ajándékozta
meg a jelenlevő művészt és Urbán Gyula
a vendégeket, akik 20 perc
re ismét gyermeknek érezhették magukat.
A beszélgetés során az érdeklődök megismer
kedtek Urbán Gyula 11 perces rövidfilmjével,
valamint bepillantást nyerhettek a műveibe. Ezen
kívül lehetőség nyílt a Bováryné én vagyok című
legújabb kötetének megvásárlására is.
Sipos N.
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Beszámolót

és vezetőségválasztó
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küldöttértekezletet

tartottak

Sokan segítik a Vöröskereszt munkáját
Az elmúlt hónap végén tartotta beszámoló és vezetőségválasztó
küldöttértekezletét a Magyar Vöröskereszt celldömölki területi szer*
vezete. Az ülésről Csótár Csaba területi titkár adott tájékoztatót.
Az értekezleten 29 alapszervezet
33 küldötte volt jelen, ahol beszá
moltak a 4 év sokrétű munkájáról.
- Tevékenységünkből kiemelke
dett a szociális segítés területe, ami
valamennyi alapszervezetünknél a
legtöbb munkát és figyelmet igény
li, mert környezetünkben egyre
többen szorulnak segítségre mondta Csótár Csaba, majd azzal
folytatta, hogy a vöröskereszt anya
gi helyzete miatt pénzügyi segélye
zésre nem tud vállalkozni, de rend
kívül jelentős az élelmiszer, ruhá
zat, esetenként lakberendezési tár
gyak formájában nyújtott segítség,
amit helyi és külföldi adományok
ból old meg.

Az 1997-98-as kárpátaljai káro
sultakat 4 teherautónyi, 1,5 millió
értékű élelmiszerrel, technikai fel
szereléssel támogatták, a szállítás
költségeit a MÁVÉPCELL, a
KERMODUL és az Antók Nyom
da finanszírozta - tájékoztatott a
titkár. A véradás hagyományosan
jó színvonalú, a lakosság 6,5 szá
zaléka rendszeres véradó, ami na
gyon jó átlag. Ebben szerepe van
annak is, hogy gondot fordítanak
a véradók megbecsülésére, no és
a vérellátó állomással hagyomá
nyosan jó a kapcsolatuk.
Szerteágazó az elsősegélynyújtó
tevékenységük, hiszen Ők végzik,
illetve irányítják a segélynyújtó

képzést, a vizsgáztatást, a jármű
vezető képzést, a munkahelyi és
társadalmi elsősegélynyújtást.
Kiemelkedő, az országban is
egyedülálló a jánosházi közúti el
sősegélynyújtó állomás tevékeny
sége, Ott a nyári szezonban
Jánosháza, Duka és Nemeskeresztúr vöröskeresztes önkéntesei
adnak hétvégi ügyeletet, eseten
ként 50-60 személy közreműködé
sével.
Szó volt még az iskolások egész
séges életmódra neveléséről, az
idős rászorultak és mozgássérültek
nyári üdültetéséről, melyen rend
szeresen 10-12 fő vehet részt.
- A vöröskereszt munkájára a
terület állampolgárai, államigazga
tási szervei igényt tartanak. Elis
merik tevékenységünket, mun
kánkhoz anyagi támogatást is nyúj

donosított szőlő eladó. Érdeklőd
ni: helyben a 423-271-es telefon
számon lehet.
• Budapesten a III. kerületben há
romszobás lakás 45 000 Ft plussz
rezsiért kiadó. Érdeklődni a 95/
421-666-os telefonszámon lehet.

A jánosházi Szent Imre Általános Iskola pályázatot hirdet napközis
tanítói állásra 2000. augusztus 21-i belépéssel.
A pályázóval szemben támasztott feltételek: megfelelő végzettség,
diplomamásolat, kézzel írt önéletrajz, keresztény elkötelezettség.
A pályázat beadásának határideje: 2000. június 16.
Cím: Szent Imre Általános Iskola
9545 Jánosháza, Ady E. u. 14. Tel.: 06-95-450-103.

Viaszoltak
Györéné Losonczl Anna: Még
nem láttam a kiállítást, nem tu
dom, mekkora anyagról van szó,
de érdekel, mindenképpen meg
fogom nézni. Talán a kisebb da
rabokból lehetne állandó kiállítást
rendezni a Kemenesaljái Művelődési Központ
ban. A nagyobbakat a város intézményeiben he
lyezném el, hogy nap mint nap láthatnánk, talál
kozhatnánk velük. Megkeresni azt, amelyik dí
szítene, nem csak muzeális darab lenne. Hiány
zik Celldömölkön a múzeum, talán a Berzsenyi
ház még Üresen álló részében tudnám elképzelni
egy múzeum kialakítását.
Benko'Magdolna: Mindenképpen múzeumban
helyezném el az összegyűjtött anyagot. Celldö
mölk legrégebbi épülete, a „gólyafészkes ház"
alkalmas lenne erre. Jó lenne, ha egy szponzor
támogatná az épület megmentését, értéke lehet
ne a yárosnak. Ott lenne helye a Szilágyi-hagya
tékon kívül a már eddig összegyűlt
többi celldömölki illetőségű
anyagnak is, hisz nem kevés kiál
lítandó értékről van szó. A Szilá
gyi-munkákat ismerem, részen
ként láttam még az elmúlt évek-

Hol helyezné el
a Szilágyi-hagyatékot?

ben, de egyben még nem volt mó
dom megtekinteni.
Nagy Miklós: Ha a város ilyen
hagyatékhoz jutott, illene méltó
módon elhelyezni. Talán a volt
postaépületnek még szabadon
lévő része alkalmas lenne erre. Múzeumnak olyan
helyet kell keresni, ami a város központjában van,
könnyen megközelíthető, és reprezentatív épü
letet kell választani. Nem tudom, mennyi szabad
hely lehet a régi apátság, a mai polgármesteri hi
vatal épületében, de például az is méltó hely le
hetne. A mai posta épülete is jó lett volna, sajnos
ott már nem lehet ezt megvalósítani.
Németh Dezsó': A családommal húsz éve köl
töztem Celldömölkre, így nem annyira ismerem
a várost. Meg kellene gondolni, hogy egy ilyen
komoly hagyatékot hol helyez el a város, hiszen
Celldömölk büszkesége lehetne. A KMK már
zsúfolt, méltóbb hely kellene. Jó lenne létrehozni
egy múzeumot, de ennek anyagi
háttere van. A városban sok mu
zeális érték van, patinás kisváros
lehetne Cell, ha együtt kiállítanák
ezeket. Megérdemelne a város
egy múzeumot.

f

* * *

A területi csecsemőgondozási
vetélkedő eredménye (8 iskola
részvételével rendezték meg):
1. Kenyéri, Fekete István Ált.
Iskola (Kovács Adél, Pál Katalin,
Radó Eszter; felkészítő: Hor
váthné Készei Veronika).
2. Celldömölki Gáyer Gyula Ál
talános Iskola.
3. Celldömölki Eötvös Loránd
Általános Iskola.

Pályázat

Apróhirdetések
• Hat hónapos házőrző kutyá
mat állatszeretőnek ingyen oda
adnám. Cím: Celldömölk, Kini
zsi u. 12.
• A Ság hegy déli oldalán a rak
tárakhoz, buszmegállóhoz közel
470 négyszögöl, 1/3 részben kor-

tanak. Soha nem tudunk annyit
segíteni, mint amennyit szeret
nénk, de mindig többet, mint
amennyit remélünk - zárta a tájé
koztatót Csótár Csaba, aki ezúton
is köszönetét fejezi ki a munkában
résztvevőknek, a munkájukat se
gítőknek.
A 7 fős vezetőség tagjai: elnök:
dr. Marosfalvi Ferenc, titkár: Csó
tár Csaba, tagok: Borsos Péterné,
Erdélyi Antal, Horváthné Stukics
Erzsébet, Molnár Gábor és
Pörneczi Norbertné.
Völgyi L .

Horváth Melinda: Jó lenne, ha
a kemenesaljai művészek számá
ra lenne egy galéria, hiszen van
nak helyi alkotók, akik kiállíthat
nának. Magánkézben üzemelne,
úgy gondolom, megélne itt egy ga
léria megfelelő reklámmal, hiszen nincs a kör
nyéken ilyen. Csak sajnos mindenki messze áll
még ettől a gondolkodástól. Ha ez nem menne,
akkor egy önkormányzati kézben lévő múzeum
kellene, de ez még sokkal nehezebben megold
ható. Kicsi az esélye, és nem a szándék hiányzik,
hanem az anyagi helyzet nem engedi meg egy mú
zeum kialakítását.
Dala Dóra: Úgy gondolom, Celldömölkön nem
lennének érdeklődök, a cellieket nem vonzza az
ilyesmi. A Ság hegyre jövő kirándulók számára
viszont biztosan érdekes lenne egy állandó kiállí
tás. Éppen ezért a Sághegyi Múzeumban állíta
nám ki a kerámiákat, ami véleményem szerint
elég nagy, Ez csak egy lehetőség,
de azt hiszem, egy épület átalakí
tása múzeummá nem kevésbe ke
rül, így nem sok lehetőséget látok
erre mostanában.
Tulok G. Fotó: Völgyi L,
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Aggteleki karszt
Az érintetlen északi hegyvidéken utast és autót próbára tevó' szer
pentin kanyarog a sziklák és szakadékok között. Végül nyugodt vizű
parányi tónál pihenhet meg a turista. Akár Jósvafő, akár Aggtelek
felöl tekint a mélybe, a látvány magával ragadja. A magyar-szlovák
államhatárral kettéosz
tott, de földrajzilag
összefüggő'egységet al
kotó magyar karsztvi
dék barlangjai a két or
szág közösen benyúj
totta pályázata alapján
1995. december 6-án
nyerték el a világörök
ség címet.
Az Aggteleki karszt
és a Szlovák-karszt a
mérsékelt övi közép
hegységi karsztosodás
egyik legjellegzetesebb
és legösszetettebb képviseló'je, földtani, ős

ELŐFIZETŐI
MEGRENDELŐLAP
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című hetilapot, amely
nek előfizetési díja 2000-ben
EÜJ egy évre
• fél évre
• negyedévre

1104 forint,
552 forint,
276 forint.

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel!
Név:
Cím:
Dátum:

Aláírás:

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttat
ni. Az előfizetésről ott adnak további tájékoztatást.

Ha nem is szokott felszökni
a vérnyomása, azért jó,
ha van otthon vérnyomásmérő.
Most megnyerheti.

Játékunk fő támogatója:
a celli Szent Márton Gyógyszertár
(kileneemeletes mellett)

Telefont 95/420-333

lénytani, zoológiai, régészeti és történeti jelentőségével a természet
tudományok valóságos föld alatti múzeuma. A 220-240 millió éves
mészkövekből felépülő, hazánk területén nyíló 262 barlang közül a
legjelentősebb a 25 km hosszúságú Baradla-Domica-barlangrendszer
mindmáig a mérsékelt égöv leghosszabb cseppkfídíszes, patakos bar
langja. E barlangok sajátos, zárt világában több mint 500 barlanglakó
és barlangkedvelő állatfaj él. Legismertebb képviselőik a denevérek,
a tudomány számára viszont azok az alacsonyabb rendű élőlények a
legértékesebbek, amelyek kizárólag ezen a vidéken fordulnak elő. Szá
mos barlang a történelem előtti ember számára is menedékül szolgált:
az ásatások során előkerült leletek az emberi kultúra fejlődésének
mintegy 30 ezer éves időszakát fogják itt át.
A jellegzetes felszíni karszt formakincs: a töbrökkel tagolt karszt
fennsíkok, a karsztkopárok „ördögszántásai", a víznyelőkben végző
dő vakvölgyek, a dolina-tavak időszakos és állandó karsztforrások
sajátos hangulatú együttese. Meleg színű, ritka virágok, tarka mada
rak ellenpontozzák a mély hűvösét. Aggtelek és Jósvafő lakói nem
csak egy barlangtúra erejéig látják szívesen az utazót. Információ:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel.: 48/350-006.
Horváth Melinda

Jó egészséget^
Kemenesalja!
8» forduló
Az elhízás nemcsak hiúsági kérdés, hanem számtalan betegség oko-.
zója is lehet. A barnakenyérfogyasztása egészségesebb, mert:
1, magasabb a fehérjetartalma
2. magasabb a rost- és ásványianyag-tartalma
x. hosszabb ideig fogyasztható
Kedves Olvasónk!
Válassza ki a három lehetőség közül a helyeset, és hétről hétre
gyűjtse a jó válaszokat. A megoldásokat majd a játék végén kell
beküldeni az újság szerkesztőségébe. Akik a 14 forduló után a leg
több helyes választ adják, sorsoláson vesznek részt.
Három vérnyomásmérőt lehet nyerni a Szent Márton Gyógyszer
tár jóvoltából. Vidéki olvasóink is bekapcsolódhatnak a játékba.
Mostani lapszámunkból Tokoresrn küldünk ingyen száz példányt.

£3
Xyikai
hcÚo-pénkk
7.00-17.00
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Ami a nívódíjak

mögött
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van

került, döntő fordulat következett
Amikor a hobbijáról érdeklő
be a zongorajátékában. Q úgy fo döm, kizárólag a zene jöhet szóba.
galmaz, hogy végül is a tanárnő fe
- Nyolcadik osztályos vagy, idén
dezte fel benne a tehet
befejezed az általános
séget.
iskolát. Hol tanulsz
Örömmel adtunk hírt a közelmúltban az Ádám Jenő Zeneiskola
Viola ezt a felfedezést,
majd tovább?
kitűnő eredményeiről. Megírtuk, hogy két zongorista: Ihász Ildikó és a bátorításokat sok-sok
- Úgy gondolom,
Németh Viola a győri Ifjú Muzsikusok Fesztiválján maximális pontot munkával és jó szereplé
hogy az én életemben
elérve I, fokozatú nívódíjat kapott, őket mulatjuk be.
sekkel hálálta meg. Most
a zene döntő fontos
már a harmadik alkalom
ságú, hiszen szeretem
Ihász Ildikó
csére az iskolai tárgyakat gyorsan mal vett részt a győri
és sikereket is értem
A zeneiskola zongora szakán dr, tanulom, így a gyakorlás nem megy fesztiválon, és másodszor
el vele. Szombathely
Tóth Lajosné tanárnő
a tanulás rovására.
kapta meg a nívódíj I. fo
rejelentkeztem a Mű
nél a 4. évfolyamot vég
- Milyen szerepe lesz kozatát. A szép sikert ez- Németh Viola
vészeti Szakközépis
zi, egyébként pedig a
a zenének felnőtt életed úttal Bartók Ostlnato
kola és Gimnázium
Berzsenyi Lénárd Álta
ben?
című darabjával és Saint-Saens Ma- zenei tagozatára, ahová fel is vet
lános Iskola 6. osztályos
- Még messze a pá zurkájával érte el.
tek. Bízom benne, hogy meg fogom
kitűnő tanulója. Máso
lyaválasztás ideje, Több
Közben egyéb versenyeken is állni a helyemet,
dik osztályos korától jár
féle elképzelésem is részt vett. Legutóbb Szombathe
Ildikó és Viola sikeréhez mi is gra
zeneiskolába, és mint
van, még nem tudom lyen kiemelt arany minősítést ka tulálunk, és további sikereket kívá
mondja, most második
határozottan, hogy mi pott.
nunk mindkettőjüknek
Völgyi L.
alkalommal vett részt a
szeretnék majd lenni.
győri fesztiválon, ahol ihász Ildikó
Valószínűleg szerepe
tavaly bronz fokozatot
lesz a zenének felnőtt
kapott, A mostani I , fokozatú ní koromban is, de most úgy gondo
jT
ty*L
gyepmester
vódíj nagy-nagy öröm a számára.
lom, hogy nem ez lesz a legfőbb,
- Jó érzés tudni, hogy nem volt Van egy kérésem is. Szeretnék ta
hiábavaló a mindennapos gyakor nárnőmnek, Klári néninek ezúton
'-VStSí
Kóbor és elveszett, közterületen
lás, Győrben az idén Bartók: Bol is köszönetet mondani mindazért,
elhullott állatok, kutyák bejelentése.
gár ritmus (1) című művét, és amit eddig tőle kaptam.
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21. 06/20/9247-873
Höndeltől a Chaconne-t adtam elő.
Németh Viola
Nagyon izgultam, de annyira már
Viola az Eötvös iskola 8, osztá
nem, mint tavaly, a lámpaláz nem lyos tanulója, Hat éve tanul zongo
ment a szereplés rovására.
rázni, Több tanára is volt, de azt
mondja, hogy amikor a 4. évfolya
- Mennyit szoktál gyakorolni?
Központi orvosi ügyelet
- Napi másfél, két órát. Szeren mon Bejczlné Németh Tündéhez
Cím Csontváry-patlka. Telefon: 95/423-742

Zeneiskolás büszkeségeink

Schimmer

Győző

Egészségügyi szolgálat

Pályázat
A celldömölki Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola a 2000/2001, tanévre az aláb
bi betöltendő pedagógus álláshelyeket hirdeti
meg:
alsós napközis nevelő
logopédus, gyógypedagógus

1 fó*
1 fő

Pályázhat minden pedagógus, aki az egy
házi iskolák hagyományainak megfelelő ma
gas szakmai és erkölcsi színvonal biztosítása
mellett elfogadja a keresztény szellemű oktatőst-nevelést.
A pályázathoz kérjük mellékelni:
1. írásbeli szakmai önéletrajzot
2. képesítést igazoló oklevelet vagy másolatát,
A pályázat benyújtási határideje: 2000. április 30.
A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskolába (9501 Celldömölk, József Attila u.
1., Pf.: 20„ tel./fax; 95/420-318) kérjük.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az iskolában
adunk.
Celldömölk, 2000. március 10,
Czupor Attila
igazgató

1, hétfő
2, kedd
3, szerda
4, csütörtök
5, péntek
6, szombat
7, vasárnap

dr.
dr.
dr,
dr.
dr,
dr.
dr.

MÁJUS
Mesterházy Zsuzsanna
Gayer Tatjána
Kovács Zoltán
Sükösd Éva
Ádám Ilona
Nagy János
Pánykó Magdolna

8, hétfő
9, kedd
10, szerda
11, csütörtök
12, péntek
13, szombat
14, vasárnap

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

Szabó Ildikó
Schrott Olga
Nagy János
Pánykó Magdolna
Tőzsér Mária
Sükösd Éva
Kiss Annamária

15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

Kovács Zoltán
Szabó Ildikó
Ádám Ilona
Pánykó Magdolna
Szenté Tamás
Nagy János
Pánykó Magdolna

Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K, Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K, Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K, Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin

22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

Gayer Tatjána
Kiss Annamária
Nagy János
Pánykó Magdolna
Schrott Olga
Mesterházy Gábor
Frommer Barnabás

Kurányiné K, Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K, Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia

29, hétfő
30, kedd
31, szerda

dr. Kovács Zoltán
dr. Gayer Tatjána
dr. Szabó Ildikó

Kurányiné K. Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K, Szilvia

Karádi Ferencné
Horváth Katalin
Kurányiné K, Szilvia
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Megalakult a VAGYIFO
Pest megye után az országban másodikként alakult meg a Vasi Gyermek
és Ifiúsági Fórum, a VAGYIFO. Március 16-án tartotta a szervezet alakuló
ülését, ahol az alapszabály elfogadása után megválasztották a tisztségvise
lőket is. Vas megye nem szombathelyi középiskoláinak diákönkormányza
talt aJÖvÓDenJfenfeJTVter, a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 8.h
(6/2.) osztályos tanulója képviseli. Őt kérdeztük a VAGYIFO-t ói.
- A VAGYIFO azért jött létre, (pl. Szombathelyi
mert a korábbiakban nem volt meGyermekvédő
gyei színtű érdekvédelmi fórum, így Liga), a segítő
a problémák megoldása helyi szin- szekcióban pedig
ten megrekedt - indokolta a szer- a gyermek és Üjúvezet létrejöttét Péter.
sági szervezetek
- Kik hozták létre a szervezetet? vannak (Vasi Di¬
- A VAGYIFO-t 82 megyei szer- ákszövetség).
vezet alapította. Ezeket a szerveze- Néhány vasi szer- Benkó'Péter
tekét három szekcióba sorolhatjuk vezet aktivistája
be. A diák szekcióba az általános-és már két éve dolgozott a fórum terközépiskolák diákönkormányzatai és vén, és tulajdonképpen az őmunkáa főiskolák hallgatói önkormányza- juk tette lehetővé, hogy most egy évtai tartoznak, a civil szekciót az ifjú- vei a többi megye előtt járunk,
ságsegítőésagyermekekérdekében
- Érdekképviseleten kívül mivel
tevékenykedő szervezetek jelentik foglalkoztok még?

- Különböző regionális szerveze alakuló plenáris ülésen, természe
tek már felkértek minket pályázati tesen a diák szekcióban. Ott a be
célok és jutalmak osztása szempont mutatkozó beszédem után a hatá
jainak meghatározására is, de aki rozott fellépésem, eddigi tevékeny
hozzánk fordul, annak segítünk min ségem és aktivitásom, valamint di
den ifjúsággal kapcsolatos Ügyben.
ákjogi képzettségem alapján négy
- Kik kérhetnek segítséget a szer jelöltből egyhangúlag engem vá
lasztott meg a 24 tagú szekció.
vezettől?
- Bárki fordulhat hozzánk kép
- Celldömölkről kik tagjai még a
viselője útján,
fórumnak?
- Kifelé milyen más szervezetekkel - Regisztráltatta magát a Gáyer,
az Eötvös és a Berzsenyi Lénárd
tart kapcsolatot a VAGYIFO?
- Kapcsolatban állunk a megyei iskola diákönkormányzata is, de
közgyűléssel, különböző pályázat ezek az iskolák nem vettek részt az
kiíró szervekkel (pl. Gyermek és alakuló ülésen márciusban A
Ifjúsági Alapprogram, Mobilitás) Kapisztrán J. Cserkészcsapatot or
és konzultációs szinten az Ifjúságí- szágosan Husz Endre képviselte.
Örülnénk, ha a jövőben minél több
és Sportminisztériummal is.
-Tea VAGYIFO 14 tagból álló celldömölki szervezet venne részt
ügyvivő testületének lettél a tagja. Mi a munkánkban, illetve mutatna na
gyobb aktivitást. Ez a város ifjúsá
alapján választottak meg téged?
- A Berzsenyi Dániel Gimnázi gának érdeke lenne.
um képviselőjeként vettem részt az
Kovács Nóra

Celldömölk Város Önkormányzatának Vasútmodellek a vasutasvárosban
7/2000. (III. 29.) sz. rendelete
az Ádám Jenő Zeneiskolában fizetendő'térítési dijakról szóló
16/1997. (IV. 2.) sz. rendeletének módosításáról
A zeneiskolai térítési díjakról szóló rendelet az alábbiak szerint módosul:
1. §.
A rendelet 3. §-a az alábbira változik:
Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott szolgáltatások egy tanév
re szóló térítési díját a következők szerint állapítja meg:
-18 éven aluli tanulók esetében:
4.500 Ft
-18 éven felüli tanulók esetében:
5.500 Ft
melyből 1.200 Ft a hangszerhasználati díj.
2. §.
A rendelet 4. §. (1) bekezdése az alábbira változik:
(1) A képviselő-testület a tanulmányi eredménytől függően az alábbi
kedvezményeket biztosítja:
a. 18 éven aluli tanulóknál:
- jeles (4,5 - 5) tanuló esetében fizetendő:
2.900 Ft
- jó (3,5 - 4,4) tanuló esetében fizetendő:
3,100 Ft
- közepes (2,5 - 3,4) tanuló esetében fizetendő:
3.300 Ft
b. 18 éven felüli tanulóknál:
-jeles tanuló esetében:
3.500 Ft
- jó tanuló esetében fizetendő:
3.900 Ft
- közepes tanuló esetében fizetendő:
4,300 Ft
Saját hangszer hiányában 1.200 Ft hangszerhasználati díjat kell fizetni,
3.8.

Ez a rendelet 2000, szeptember l-jén lép hatályba.
Celldömölk, 2000. februór 29.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

Terjesztőket keresünk!
Jelentkezőket keresünk (diákokat is) az Új Kemenesalja
című hetilap jutalékos rendszerben történő terjesztésére.
Érdeklődni lehet a Kemenesaljái Művelődési Központban.

A szombathelyi Megyei Műve
lődési és Ifjúsági Központ model
lező klubja 10 éve működik.
Nacsa Zoltán klubvezető elmon
dása szerint számukra a modelle
zés szenvedély, hobbi, amely ren
geteg energiát igényel, sok időt
vesz igénybe. Április első hetében

első ízben Celldömölkre hozták el
a vasútmodelleket, amivel igen
nagy sikert arattak az érdeklődők
körében. A kiállítás 3 napig volt
látható a KMK-ban. Megrendezé
séért köszönet illeti Horváth Jó
zsefet, Fehér Tamást és Dancs
Miklóst.

Felhívás
Weöres Sándor szavalóversenyre
Az ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskolája 2000.
június 2-án rendezi meg hagyományos vers- és prózamondó verse
nyét a millennium tiszteletére „Hazánk ezeréves történelme" cím
mel az általános iskolás korosztály részére 4 korcsoportban.
I. korcsoport (1-2. osztályosok)
Kötelező': Mátyás királyról szóló monda
Szabadon választható: monda a magyar nép történelméből
II. korcsoport (3-4, osztályosok)
Kötelező: Rege a csodaszarvasról című monda (Móra Ferenc nyomán)
Szabadon választható: monda a magyar nép történelméből
III. korcsoport (5-6, osztályosok)
Kötelező: Arany János Mátyás anyja című verse
Szabadon választható: hazánk ezeréves történelmét idéző vers
IV. korcsoport (7-8. osztályosok)
Kötelező: Tompa Mihály A madár fiaihoz című verse
Szabadon választható: hazánk ezeréves történelmét idéző vers
Jelentkezési határidő: 2000. május 12.
B ő v e b b felvilágosítás:
Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskolája Nagy Sándorné igazgató
9512 Ostffyasszonyfa, Március 15, tér 3.
Telefon: 06 95 394 008
e-mail: suli4307@zala.sullnet.hu
A jelentkezőknek a részletes programot küldeni fogjuk.
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1900 - SZÁZÉVES A CEIXI SPORT - £000
Celldömölkön 1900. november 11-én alakult meg az elsó'sportegyesület, a Kls-Czelli Korcsolyás Egylet. Ettől az Időponttól számítjuk a
város szervezett sportéletének létrejöttét. A közelgő jubileumra való
tekintettel egy-egy sporttörténeti szempontból Jelentősebb esemény
felelevenítésével kívánunk emlékezni a celldömölki sportélet első év
századára.
1938. május 2-án a CVSE vá
lasztmányának ülésén dr.
Andavári Ferenc MÁV-főtiszt
indítványára elhatározták, hogy
létrehozzák a vitorlázórepülő
szakosztályt. Maga az egyesület
elnöke, Halász Gyula járt el Bu
dapesten a MÁV Igazgatóság és
MÁV Sportliga vezetőinél a lét
rehozás ügyében. Ezt kővetően
május 20-án a választmány ki
mondta a szakosztály megalaku
lását és vezetőjének dr. Andavárít választotta meg.
Az új szakosztályvezető első
útja is Budapestre vezetett. Az
igazgatóságon elérte, hogy a
MÁV Testvériség SE vitorlázórepülő-építő műhelyén keresztül
a CVSE részére megrendeltek
egy gépet. Májusban a szakosz
tályi tagok toborzása is eredmé
nyesnek bizonyult, 32 személy
jelentkezett, hogy elsajátítsa a
repülés tudományát. Az elméleti
képzést követően a sportrepülő
jelöltek gyakorlati oktatása júli
us 31-én a Testvériség SE Far
kas hegyi vitorlázórepülőtéri
bázisán kezdődött el. A CVSE
növendékei közül „az első napon
még nem számított senki repü
lésre. Annál nagyobb volt a meg
lepődés, amikor a fó'oktató azt
mondta: kérem az első embert,
szíjazza be magát a gépbe! A
szorongó érzés azonban csakha
mar megszűnt, mindenki érezte
a földről való elszakadás nem
mindennapi érzését. Látva a re
pülőtér kiváló berendezését, kis
sé szomorúan, de egy kicsit bi
zakodva gondoltunk arra, elér
jük-e ezt Ságon is?"
Idehaza a reptér elkészítésé
nek ügye kötötte le a szakosz
tályvezetést. Helyéül a bazaltbá
nya vezetése a „kakasdombot"
engedte át a szakosztálynak. El
készítéséhez a MÁV Sportliga
1000 pengőt utalt ki, a hiányzó
részt Celldömölk és Kemenesal
ja társadalma adta össze. 1939
tavaszára készült el, mire meg
érkezett a MÁV Igazgatóság
ajándéka is, egy Zögling 35 tí
pusú vitorlázó repülőgép.
A reptér felavatására és a re
pülőgép átadására 1939. április
10-én, húsvéthétfőn került sor.

Az avatásra maga a vasutas re
pülősport megteremtője, Antal
Lajos MÁV-főmérnök érkezett
egy motoros repülővel, amely a
Ság hegy és Mesteri közötti ré
ten landolt. Itt hallgatta meg a
CVSE vezetőinek üdvözlő sza
vait és a szakosztályvezető jelen
tését, majd megszemlélte a fel
sorakozott szakosztályi tagokat,
akiknek kíséretében indult el a
reptérhez. Az avatásra sokan
voltak kíváncsiak. A nézőket kü
lönjáratú autóbusszal szállítot
ták ki Celldömölkről, de sokan
érkeztek taxival, kerékpáron és
természetesen gyalogosan is. A
résztvevők egy remek élménnyel
lettek gazdagabbak a bemutató
után, a CVSE szakosztálya pe
dig 2500 pengővel, melyet a han
gár felépítésére kapott. Két és
félórás „kakasdombi" tartózko
dás után emelkedett újra a leve
gőbe sportrepülőjével Antal La
jos, aki jó benyomásokkal tért
vissza Budapestre.
Természetesen - Gyó'rvári
Ernő „B" vizsgás oktató irányí-

1944. „Tücsök" felszállás d ó n

kellett szállítani Budapestre. A
gépet többé a CVSE nem kapta
vissza, és az időközben bekövet
kezett, „rendkívüli viszonyok
okozta nehézségek, a szükséges
anyagiak hiánya és az egyesület
érdekelt tagjainak szolgálati el
foglaltsága ennek a sportágnak
további működését lehetetlenné
teszik" - olvasható az 1941. évi
közgyűlés jegyzőkönyvében.
Ezért a szakosztályt - „miután
létalapja megszűnt" - a CVSE
likvidálta soraiból.
1943. Mindenki lezártnak te
kintette a vitorlázórepülő-szakosztály ügyét, csak Vas Béla fű¬
tőházfőnök és dr. Andavári Fe
renc nem. Ők ketten a talpra ál-

1938. A Farkas hegyi repülőtéri bázis

tásával - a szakosztályban a
munka is beindult. 1939-ben az
oktatási napokon „halmozottan"
152 személy vett részt az okta
tásban, és 371 startot hajtottak
végre. A növendékek közül egy
szerzett „A" típusú vizsgát. Saj
nos az oktatást augusztusban be
kellett fejezni, mert az egyik le
szállás alkalmával a vitorlázógép
megsérült, és javításra vissza

lításán dolgoztak. A július l-jén
tartott választmányi ülésen Ha
lász Gyula elnök kénytelen volt
bejelenteni a „repüló'alosztály
feltámadását". Fel is kérte Vas
Béla urat, hogy „vegye át a re
pülőalosztály vezetését". Vas
Béla személyében egy vérbeli vi
torlázópilóta került kinevezésre.
A szakosztály felélesztését ille
tően már minden rendben ment,

amikor Halász Gyula és Vas
Béla között ellentétek keletkez
tek a sportegyesületi vezetést il
letően. A helyzet annyira elmér
gesedett a két vezető között,
hogy Vas párbajra hívta ki Ha
lászt, aki ezt elutasította. Ennek
következtében Vas Béla a fűtőházi tagokkal együtt kilépett a
sportegyesület tagjai közül, és
1944. február 25-én létrehozta a
MÁV Sportrepülő Egyesület
önálló, MÁVAERO nevű Cell
dömölki Csoportját.
Ettől kezdve önálló tevékeny
séget fejtett ki a sportrepülő cso
port, amely 1944 nyarára terem
tette meg a vitorlázás feltétele
it. A leventeegyesülettel közö
sen alapozták meg a kiképzés
feltételeit. Erre azért volt szük
ség, mert egy HM-rendelkezés
csak a leventeköteles ifjaknak
engedélyezte a repülést. Minden
légiriadótól mentes vasárnap és
ünnepeken reggeltől estig tartott
a reptéri foglalkozás. Az alig há
rom hónapos működés alkalmá
val 639 felszállást hajtottak vég
re Pém László és Kiss Imre ok
tatók irányítása mellett. Három
levente, Őri Kálmán, Józsa
Ernó'és László Károly szereztek
„A" típusú vizsgát.
A háború azonban nem tette
lehetővé, hogy felvirágozzon a
bátrak sportja városunkban.
Celldömölkről 1945. március 26án indult el a németek által szer
vezett utolsó áttelepítő vonat,
amely elvitte örökre a MÁV
AERO Celldömölki Csoportjá
nak vezetőjét, és vele együtt a
vitorlázó repülőgépeket is. Ez
által végleg lezárult egy hazánk
ban még ma is sokak által ked
velt sportág celldömölki történe
te. Mielőtt még kiteljesedhetett
volna...
- tim -
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,A szisztematikus csapatépítő

munka gyümölcse

rt
beérett

Köszöntjük a város első M$ l-es csapatát

: i>..-

Balról: Balázs Béla szakosztályvezető', Ölttel Péter, M á t h é Gyula, Tamás László, Vlml Roland, Felleg Gábor, leket Attila, Obráz István edző*

73 év telt el attól az időponttól, hogy Celldömölkön felállították az első
pingpongasztalt, és kerek hetven esztendő' az első pingpongszakosztály
megalakulása óta. A kerek esztendőt és a sportegyesület 100 éves jubileu
mát a késői utódok örökké felejthetetlen eredménnyel ajándékozták meg.
A CVSE-MÁVÉPCELL asztaliteniszt) csapata felkerült az Mi 1/15 osz
tályba. Ez a tény azt Jelenti, hogy Ők lettek az elsők, akik új fejezetet nyitot
tak és a továbbiakban írhatnak is Celldömölk város sporttörténetében.
Fehér László ügyvezető elnök, Obráz István edző és Balázs Béla szak
osztályvezető szisztematikus csapatépítő munkájának gyümölcse érett
be 2000. április 8-án, amikor a Pénzügyőr II. ellen Máthé Gyula a csa
pat bajnokságát jelentő kilencedik győzelmet megszerezte a mérkőzé
sen. Azok, akik az asztalitenisz történéseit az egyesületnél nyomon kö
vették, s amikor a dunaszerdahelyi Vimi Roland, Csehszlovákia volt egyé
ni bajnoka Balogh Zsolt közvetítésével és Bakó László anyagi támoga
tásával a csapathoz leigazolást nyert, már tudták, hogy nagy dologra
készül a CVSE-MÁVÉPCELL.
A kitűnő képességekkel megáldott versenyző egyenletes és maga
biztosjátéka nyugalmat kölcsönzött a csapattársaknak, és hétről hétre

Legfrissebb
Labdarúgás:
CVSE-Antók-Bük 1-0 (0-0).
Góllövő: Király Ernő.
A csapat a tabella harma
dik helyén áll.
» *

*

Kézilabda
Férfi: CVSE-CELKOLORSzentgotthárd 22-18. Ili: 26-22.
Nők: CVSE-JUB-Sárszentmihóly 33-21. Ifi: 28-22.

győztesként fejezték be mérkőzéseiket. így a Felleg Gábor, Tekét Atti
la, Ölbel Péter és a közben kisegítő Tamás László és Máthé Gyula is
egymás teljesítményét felülmúlva, boldogan ünnepelhették Vimi Ro
landdal együtt mérkőzésről mérkőzésre a csapat veretlenségét, s bol
dogan sugárzó arccal fogadhatták az ellenfelek gratulációit. Április fi
án pedig immár bajnokcsapat tagjaként járhatták az örömtáncot a ve
zetőkkel, a szponzorokkal és a szurkolókkal együtt.
Gratulálunk a versenyzőknek, edzőnek, vezetőknek a nagyszerű
sikerhezl Köszönjük nekik az NB I-et. Köszönjük Söptei Józsefnének,
a MÁVÉPCELL igazgatójának a több éven át nyújtott erkölcsi és
anyagi segítségét, az idősebb és ifjabb Bakó László urak önzetlen
szponzorálását. Tudjuk, hogy nélkülük, valamint az önkormányzat
önzetlen segítsége, anyagi áldozata nélkül ezt az eredményt a szak
osztály nem tudta volna teljesíteni. Ezért arra kérjük a szakosztály
támogatóit, hogy a sikeres NB l-es szerepléshez is nyújtsanak segítő
kezet. ígérjük, a játékosok jó eredményekkel fogják meghálálni az
Önök támogatását, és elviszik az országba a város és vállalkozásaik
jó hírnevét.
- tlm -

Labdarúgás

Utánpótlás-eredmények
U-18, április 6.: MTE Motim- meth R. (Szomorkovits), Vánkos.
CVSE 3:0 (1:0). CVSE: Bera - Fáró, Edző: Boznánszky Gábor. Góllövők
Nagy, Búzás, Mórocz - Mesterházy Vánkos, Szabó A., Németh.
(Németh G.) Manganelü, Szabó L,
U-16, április 6.: MTE MotimSzabó M., Németh R. Szomorkovits CVSE 1:0 (1:0). CVSE: Hajba (Dákai). Edző: Boznánszky Gábor. Lampért, Sali, Vánkos, Csói Áprilisa.: CVSE-Szentgotthárdi Lendvai (Németh B.), Németh J.,
FC 3:1 (1:0). Vezette: Józsa (Végh és Szabó G., Pal - Bálint (Sárközi),
Vass Veronika). CVSE: Baráth - Se Horváth. Edző: Szentgyörgyi József.
bestyén, Nagy, Búzás, Mórocz
Április 8.: CVSE-Szentgotthárdi
(Fáró) - Manganelü (Mesterházy), FC 4:0 (2:0). Vezette: Végh. CVSE:
Szabó A., Szabó L , Szabó M. - Né Bera (Hajba) - Lampért, Sali, Pál
(

Fotó: Hetényl

(Dákai), Csói - Bálint (Lendvai), Né
meth J., Szabó G„ Vánkos - Sárkö
zi (Czirók), Horváth. Edző: Szent
györgyi József. Góllövők Németh,
Csói, Horváth, Czirók.
TJ-15 {edző: Szabó István): CVSER. ETO 1:11, MOTIM-CVSE 2:3.
U-14 (edző: Balhási István): CVSER. ETO 0:12, MOTIM-CVSE 1:1.

(

C E L L D Ö M Ö L K VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA

SALJA

Tavasz Kupa - ovis focitorna
Helyszín: alsósági sportcsarnok.
Időpont: április 30-a 7.30-tól
Résztvevő csapatok: Sárvár M I . ,
Vasvár Lurkó UFC és a házigaz
da Celldömölk I-II.
Belépés: díjtalan!
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