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Celldömölk két új díszpolgára: 
Habsburg Ottó és Horváth Lajos 
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Az önkormányzat augusztus végi ülésén a 
képviselőit döntöttek a Celldömölk Város 
Díszpolgára cím adományozásáról, s ezzel 
egy régi hagyományt elevenítettek fel, hiszen 
a település történetében utoljára az 1930-as 
években került sor díszpolgárrá avatásra. A 
korábban elfogadott helyi rendelet az egyete
mes magyarság, illetve a helyi társadalom ér
dekében hosszabb időszakon keresztül kifej
tett áldozatkész tevékenységet jelölte meg az 
adományozás feltételéül. 

Dr. Habsburg Ottó az Európa Parlament 
tagjaként a „páneurópai gondolkodás" egyik 
szellemi atyja volt. Magyarország érdekeit 
messzemenően képviselve elősegítette és ma 
is támogatja hazánk minél szélesebb területen 
történő kapcsolódását a különböző európai 
szervezetekhez. Európaiság és magyarság a 
közösség szolgálata jegyében egymást ötvöz
ve hatja át mindennapos diplomáciai tevé
kenységét. A történelmi jelentőségű szemé
lyiségnek erősek a kötődései a pannon tájhoz, 
Nyugat-Dunántúl vidékéhez. 

Horváth Lajos közel négy évtizeden át 
tanította, nevelte a felnövő nemzedékeket. 
Pedagógusként, általános iskolai igazgató
ként, szakmunkásképző intézeti igazgatóként 
szolgálta a celldömölki oktatásügyet. Jelentős 
szerepe volt a szakmunkásképzés önálló in
tézménnyé szervezésében, az iparosképzés 
otthonának megteremtésében. Közéleti sze
repvállalása végigkíséri egész életűtját: a sza
badművelődési korszakban népművelési ügy
vezetőként munkálkodott, később tanácstag
ként vállalta fel a település gondjait. A hon
ismeret és a helytörténet területén gazdag 
örökséget teremtett a város múltjának építő
köveiből. Személyes tisztelőin kívül lapunk 
olvasói számára ismerősek és emlékezetesek 
históriai tanulmányai. 

A sors különös érdekessége, hogy mind
ketten pár hónap múlva, novemberben ün
neplik 82. születésnapjukat. A díszpolgári ok
levél és plakett átadására a Sághegyi Szüret 
rendezvénysorozata keretében kerül sor. 

N.T. 

M a r a d 
a vérellátó állomás 

Bár az egészségügyi kormányzat még 
nem döntött az országos vérellátó hálózat 
reformját célzó szakmai program sorsáról, 
az utóbbi hónapokban olyan információk 
terjedtek el Celldömölkön, hogy megszün
tetik a helyi vérellátó állomást A híreszte
lésekkel kapcsolatban a legilletékesebbhez, 
dr. István Lajos professzorhoz, a transzfúzi-
olőgia volt miniszteri biztosához fordultunk. 

A főorvos szerint "alaptalan minden 
olyan feltételezés, amely bármely meglévő 
vérellátó állomás megszüntetéséről szól. 
Mint mondotta, a szakmai programban a 
jelentősebb feladatot ellátó állomások a 
majdan megalakítandó Országos Vérellátó 
szervezet egységeiként szerepelnek, így 
például a szombathelyi is. A kisebbek, 
szinte változatlan feladatkörrel maradnak 
továbbra is intézményi, kórházi kötelék
ben. Semmi nem indokolja, hangsúlyozta 
a professzor, hogy akár a legkisebb egysé
get is megszüntessék, hiszen mindegyikhez 
emberek (segítőkész véradók) ezrei kötőd
nek. S a feladatok sem csökkennek a jövő
ben - tette hozzá. B. 

Varosunk 
a megyenapon 

Sok évtizednyi szünet után ismét 
megrendezték a vasi megyenapot A 
tucatnyi rendezvényt szeptember 3-
án és 4-én tartották a megye ősi szék
helyén, Vasváron, illetőleg a szom
szédos településen. Győrváron. 

A megyenap eseményei sorából 
kiemelkedett az önkormányzati fó
rum, amelyen Celldömölköt a pol
gármester. Makkos István képvi
selte. A polgármesterek és jegyzők 
előtt Verebélyl Imre, újdonsült 
közigazgatási kormánybiztos be
szélt az önkormányzati törvény 
módosításából adódó néhány vita
tott kérdésről. Az esemény helyszí
nén megrendezett zászló- és címer-
kiállításon ott volt Celldömölk két 
díszes jelképe is. L. 

Egészségnevelési tréning; 
az Eötvös iskolában 

A Soros Alapítvány támogatá
sával egészségnevelési tréninget 
szervezett az Eötvös iskola au
gusztus utolsó napjaiban. A 
résztvevők az alapítvány trénere
inek irányításával öt témakörben 
mélyítették el ismereteiket, vagy 
tettek szert teljesen újakra. A tré
nerek, Domina Erzsébet és Si
mon Marianna maguk is peda
gógusok, átérezték az új módsze
rek, ötletek átadásának jelentősé
gét is, így ezekből sem volt hi
ány. A kurzuson változatos for
mában a következő témák meg
vitatására került sor: egészséges 
életmód, dohányzás, alkohol, 
drogok, szexuális nevelés és ko
runk pestise, az AIDS. 

A hallgatók a város és városkör
nyék öt iskoláját képviselték, részt 
vettek néhányan a Területi Gondo
zási Központ munkatársai közül is. 
Végzettségükről oklevelet, a fel
dolgozott tananyagról ingyenes 
tankönyveket kaptak, melyek az is
meretanyag mellett felméréseket, 
javítási útmutatókat, sőt bizonyos 
esetekben a szülőknek szóló leve
let ís tartalmaznak, mind-mind azt 
elősegítendő, hogy a küldött üze
net biztosan megtalálja a címzett
jét a gyermeket, hiszen őértük tör
tént az egész. 

Reméljük, érdeklődés esetén 
szervezhető lesz újabb tréning 
is. 

-D-

Pernyertes 
pedagógusok 
A celldömölki szakmunkáskép

ző intézetben három pedagógus 
peres úton „F" kategóriás besoro
lást nyert. A képviselő-testület 
döntése során az „F" kategória és 
a tavalyi bukásokban megtestesülő 
pedagógusi felelősség erkölcsi
személyi összefüggésének kérdése 
is felmerült Varga László, az in
tézmény igazgatója elmondta, 
hogy az ominózus „Vasúti jármű-
szerkezetek" tantárgy vizsgája öt 
részjegyből épül fel, s ezek közül 
csak egy írásbeli volt katasztrofá
lis. Megemlítette, hogy hét hasonló 
tanintézet közül csak egyben értek 
el acelldömölkinél jobb eredményt 
e tárgyból. Jellemző módon olt, 
ahol a feladatsort összeállították... 

A Sághegyi Szüret 
idei rendezvénysorozatát szeptember 20-24. között tartják Celldömölkön. Ez 
alkalomból emlékeznek meg a hegyen lévő Trianoni emlékkereszt felállításá
nak hatvanadik évfordulójáról. Az eseményeknek rangos vendégei is lesznek, 
összeállításunk és a részletes szüreti program lapunk 4-5. oldalán található. 
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Van gazdája 

Mi lesz 
a „szárnyaskerekes" házzal? 

Jó ideje már, hogy gazdátlanul áll és egyre inkább az enyészeté a 
Koptik Odó és a József Attila utca sarkán álló „szárnyaskerekes" ház. 
A homlokzati részen még nem látszik annyira az idő vasfoga, de a 
József Attila utcai oldalon bedőlt a kerítés, udvarát áthatolhatatlan 
gaztenger nőtte be. (Képünkön.) 

Fehér Tamást, a MÁV Vontatási Főnökség vezetőjét kérdeztük, 
mi lesz a ház sorsa. Nem nagyon akart nyilatkozni, mondván, nem ő 
az első számú illetékes. 

Annyit azért sikerült megtudnunk, hogy a múlt rendszerben SZOT 
tulajdonban levő ingatlanra a nagy osztozkodás idején az 1990-ben 
alakult Celldömölki Vasutasok Köre nyújtotta be igényét. 1993-ban 
meg is kapták. Az egyesület azonban vegetál, pénze nincs. Felvetődött 
az is, hogy esetleg bérbe adják az épületet. 

Egy biztos: a „szárnyaskerekes" ház állaga napról napra romlik. 

Bedőlt kerítése háborús emlékeket idéz, az elvadult udvari rész pedig 
gálád cselekedetekre késztethet egyeseket. 

Jó volna már, ha lépnének az illetékesek a jobb sorsra érdemes ház 
érdekében, amely a vasutasváros egyik szírifoltja lehetne. -gyi 

Avanti, Avanti 

Benzinkút épül a tónál 
Alig adták át a Molnár fivérek szervizét, 

ismét munkagépek vették birtokukba Celldö
mölkön a téglagyári tó melletti területet. A 
szerviz előtti részen az osztrák érdekeltségű 
Avanti cég berizinkút építésébe kezdett. 

A sárga alapon két lábon ágaskodó paripá
val reklámozott cég három éve tört 
be a magyar piacra. Első állomását 
Herenden építette. A celldömölki 
egy átlagos méretű beruházás lesz. 
A 92-es és 98-as ólmozott, vala
mint a 92-es keverék mellett 95-ös 
ólmozatlan benzint és gázolajat 
forgalmaznak majd. 

Mint azt a cég egyik munkatár
sától, Regős Zoltántól megtud
tuk, az üzemanyagot nem a MOL 
Rt.-n keresztül szerzik be, hanem 
külföldről hozzák. Áraik a MOL-
kutakéhoz hasonlóak lesznek. Az 
biztos, hogy semmiképpen sem 
lesznek drágábbak, sőt, igyekez
nek az árakat a nagy rivális árai 
alá szorítani. 

Arra a kérdésre, hogy mikortól tankolha
tunk az új benzinkútnál, azt a választ kap
tuk, hogy november végére mindenképpen 
az autósok rendelkezésére szeremének 
állni. 

Völgyi 

H •* I > R * E •» K 

• Szeptember elsejétől a kórház belgyó
gyászati osztályának vezetését Rakonczay Ervin 
gasztroenterológus szakorvos vette át, aki eddig 
Kerepestarcsán praktizált. Felesége szintén bel
gyógyász - két kicsi gyermekük van. 

* * * 
• Az önkormányzat 208 százalékos árfolya

mon értékesítette MATÁV-részvényeit, s az ér
tük kapott 29 millió forintot évi 30,5 százalékos 
kamatozású diszkont kincstárjegybe fektették. 

* * * 
• Az 1994. évi út-híd keretből mintegy 5 

millió forint értékben az Ifjúság tér, a Kankalin 
utca, a Puskin utca (Sági és Liszt utcák közti 
szakasz), az Arad utca (Csokonai és Mikes ut
cák közti szakasz) aszfaltozását végzik el, vala
mint a Gyár utca felületkezelését és a Sikló utca 
vörös kavics burkolattal történő útpályaszint 
süllyesztését A fenti összegből 1 millió forintot 
fordítanak a szilárd burkolatú utak kátyúzására. 
Felújításra kerül az Eötvös iskola sportpályája is. 

* * * 
• A strand felújítására készített program

terv alapján az Új Kemenesaljában meghirdetett 
pénzfelajánlásra 693 válasz érkezett, amelyek 
összesen 400-600 ezer forintnyi Összeget tettek 
ki. A felajánláson kívül további lehetséges 
pénzbevonási formák: alapítványi befizetés, és 
kötvénykibocsátással kölcsönforrás biztosítása. 

K O R O N A ^ Ü Z L E T H A Z 
C E L L D Ö M Ö L K . S z é c h e n y i u . 1. 

MEGHÍVJUK 
kedves vásárlóinkat a szeptember 21-én, 

szerdán 12 órakor tartandó 
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ kelttészta-bemutatóra és kóstolóra. 

Kínálatunk: (a hét különböző napjain) 
bukták, kakós csiga, rétes, pite, fánk. 

Kitűnő minőség, szolid árak. 

Ha nálunk vásárol, nem csalódik! 
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Értesítem kedves leendő Vendégeimet hogy 

HÖLGYFODRÁSZATOMAT 
Celldömölkön, a Nagy Sándor tér 5. sz. alatt 

MEGNYITOTTAM. 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7-12, 13-16 óráig. 

Bejelentkezés telefonon is: 
Celldömölk 445. 

Várom Önöket: 
MENDEL ZSOLTNÉ HARSÁNYI BEATRIX j 
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150 család kapott beiskolázási segélyt 

Tudósítás a képviselő-testületi ülésről 
A celldömölki képviselő-testület a szep

tember 7-én megtartott ülésén Rózsás Ber
nadettet nevezte ki a KŐtörő utcai óvoda ve
zetőjének. 

Nem született döntés az ülésen az alsósági 
tornaterem építésére kiirt pályázat ügyében. 
A képviselők meghallgatták a város és kör
nyéke munkaerőhelyzetéről, a munkanélküli
ség alakulásáról készült tájékoztatót, majd 
Wlnter József igazgató beszámolójában a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium ötéves munká

jával ismerkedhetett meg a testület. A képvi
selők elismerésüket fejezték ki az intézmény
ben folyó eredményes oktató-nevelő munká
ért 

Szeptember elejéig százötven család része
sült Celldömölkön beiskolázási segélyben, 
további negyvennégy kérelem vár még elbí
rálásra. Képviselői indítványra döntött a tes
tület arról, hogy pénzügyi lehetóséget kell te
remteni még több, rossz szociális helyzetben 
lévő család hasonló támogatására. M. 

Cikkünk nyomán 

Nem lesz fából vaskarika 
Fából vaskarika címmel jelent meg az Új 

Kemenesalja 1994. augusztus 18-i számában 
a kiküldött kommunális adó fizetéséről, a ko
rábbi adózók esetében annak emeléséről szó
ló határozatok fellebbezésének tárgyában 
egy, a fellebbezési lehetőségről - úgy érzem 
- az állampolgárokat nem teljes mértékben 
pontosan tájékoztató írás. Mindezekre tekin
tettel szükségesnek tartom, hogy a jelenleg 
hatályos jogszabályok a témát szabályozó 
rendelkezéseiről felvilágosítást adjak. 

1. Az államigazgatási eljárási törvény az 
ügyfél számára lehetőséget ad arra, hogy az 
ügy érdemében hozott első fokú határozat el
len fellebbezzen. Fellebbezni pedig mind jog
szabálysértés, mind jogos érdeksérelem miatt 
lehet. 

2. A döntést hozó szervnek határozatában 
az ügyfelet tájékoztatni kell a jogorvoslat le
hetőségéről. Ezt tettük mi is a kommunális 
adóval kapcsolatos államigazgatási határoza
tainkban, megjelölve az illetéktörvény által 
meghatározott illetékfizetési kötelezettséget 
is. 

3. Természetesen azt sem érheti hátrány, 
aki ezen illeték megfizetésére nem képes, 
ezért törvényadta lehetősége van az állam
igazgatási szervnek arra, hogy mindazon ma
gánszemélyeknek, akik kereseti, jövedelmi és 

vagyoni viszonyaik miatt az eljárási költséget 
vagy annak egy részét nem képesek viselni, 
jogaik érvényesítésének megkönnyítésére tel
jes, vagy részleges költségmentességet enge
délyezzen. 

Ezért nem igaz az említett írásban levont 
következtetés, miszerint ha az ügyfélnek 
nincs lehetősége a 600 Ft kommunális adó 
megfizetésére, akkor az anyagiak hiánya mi
att fellebbezési jogával sem tud élni. Meg
jegyzem, ha a jogorvoslati eljárás során a má
sodfokú szerv az ügyfél fellebbezésében fog
laltaknak helyt ad, egyidejűleg elrendeli az 
ügyfél által lerótt 1000 Ft-os fellebbezési i l 
leték visszafizetését is, hiszen ez nem önkor
mányzati, hanem állami bevételt képez. 

4. Nem az említett íráshoz kapcsolódik 
ugyan, de tájékoztatom az adófizető állam
polgárokat, hogy Celldömölk Város Önkor
mányzata a kommunális adóról szóló rende
letébe beépítette a méltányossági kérelem 
alapján adható adómérséklés vagy elengedés 
lehetőségét, ha annak megfizetésére az adó
zó, valamint az adó megfizetésére kötelezett 
más személy és a vele együttélő közeli hoz
zátartozók megélhetését súlyosan veszélyez
teti. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 
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Milyen lesz az új kenyér? 
Válaszol: Horváth János, a celldö

mölki malom ügyvezetője 
Az idei búzatermés nagyon vegyes ké

pet mutat, természetesen ez befolyásolja 
leginkább a kenyér minőségét. A kör
nyékről mintegy kilenc tonna búzát vásá
roltunk fel, aminek 40 százaléka jó köze
pes minőségű, a többi ennél gyengébb. 
Nincs lényeges különbség a magánszfé
rában és a nagyüzemek által termelt bú
za között. Az arányok nagyjából egy
formák. 

Az idei légköri aszály rengeteg kárt 
okozott a búza minőségében. A szokásos 
30 százalékos sikértartalom helyett a 24— 
28 százalékos volt a jellemző. A kenyér 
minőségét lényegesen befolyásoló nyers-
fehérje-tartalom szintén elég alacsony az 
idei búzában. Megijedni azért nem kell, 
mert a celldömölki malom 28 százalékos 
sikértartalom alatt nem ad ki lisztet Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy ha a pékek 
odafigyelnek, nem fog romlani a kenyér 
minősége. Most már teljes egészében új 
búzából őröljük a lisztet, és eddig még 
nem kaptunk olyan visszajelzést a péksé
gekből, hogy probléma lenne a minőség¬
gel. 

Tehát én azt hiszem, lényegében sem
mi akadálya, hogy a tél folyamán jó mi
nőségű kenyér kerüljön az asztalokra a 
környékünkön. 

Völgyi László 

Jótékonysági í^sS 
hangverseny 

Szelényl László zongoraművész hangver
senye lesz szeptember 15-én, csütörtökön es
te hat órakor a celldömölki Ádám Jenő Ze
neiskolában. A jótékonysági rendezvényt a 
Kemenessömjénért Alapítvány támogatására 
szervezték, a bevétellel az alapítvány sport-
eszköztárát szeretnék bővíteni. 

M o l n á r & M o l n á r Kft. 
9500 CeUdömölk, Tó U. 

REWAULT Tel./Fax: 06/60/376-416 
RENAULT CSALÁDI FESZTIVÁL 1994. szeptember 15-18. 

Szeptember 17-én 10 órakor gyermekrajzverseny: 
Nyerj egy autót a családnak, vagy vidd el őket a Neckermannal! 
Szeptember 18-án 10 órakor szlalomverseny egy új Renault-val, 

majd Renault TOTO. 
A „nagyok" találkozhatnak az új Renault 19-cel, és rögtön ki is 

próbálhatják. 
Vidám hangulat, nagyszerű ajánlatok a Molnár & Molnár Kfí.-nél. 

RENAULT: ÉLMÉNY VELE ÉLNI. 

LEGYEN A VENDÉGÜNK! 
Családi rendezvények, esküvők, 
vállalati összejövetelek 
szervezését, lebonyolítását 
vállaljuk. 
T e l e f o n : C e l l d ö m ö l k 1 4 . 
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531? A harmadik után is lesz folytatás 
Szüret előtti beszélgetés Pálné Horváth Máriával, 

a Kemenesaljái Művelődési Központ megbízott igazgatójával 
- Harmadik éve kerül megren

dezésre ez a program. Ennyi idő 
elteltével már hagyományosnak 
tekinthető? 

- Feltétlenül. Hagyományőrző 
is, hiszen évekkel ezelőtt volt szü
reti felvonulás Celldömölkön -
még egészen kisgyerekként én is 
részese voltam. Aztán a Kemenes
aljái Napok átvette a „vezetést", és 
a szüreti felvonulás, mint kulturális 
rendezvény elsorvadt. Amikor há
rom éve felvetődött, hogy a Ság
hegy léte kötelez bennünket, az 
emberek elvárják, hogy feleleve
nítsük a hagyományt, és már a Ke
menesaljái Napok rendezvényei is 
„elfáradtak", szóval minden együtt 
volt ahhoz, hogy a Sághegyi Szüret 
újra megszülessen, komolyabban 
nekiláttunk a dolognak. 

-A 25 évet megért Kemenesal
jái Napok értékteremtő hagyomá
nyaiból meríteni lehet a mostani 
rendezvényekhez?' 

- A többnapos rendezvény alap
ja a hagyományőrzés: a szüreti fel
vonulás. Ezt bővítjük különböző 
kulturális eseményekkel: képző
művészed kiállítások, tudományos 
előadások, folklórbemutatók, szó
rakoztató műsorok, vásárok, verse
nyek, táncos rendezvények egész 
sorát említhetem. így bővült a régi 
szüreti felvonulás többnapos nép-
Ünnepéllyé. A Kemenesaljái Na
pok, nagyon hosszú életű volt, és 
maradandó értékeket teremtett. Az 
itt vendégeskedő „nagyságok" (ze
neszerzők, szólisták, híres fúvós
zenekarok) valamennyien szívesen 
gondolnak vissza városunkra, az itt 
élő emberekre. A Sághegy hangu
lata megihlette a szerzőket, örökér
tékű zeneművek is születtek. A Ke-
menesaljai Napokon szereplő és 
vendégeskedő fúvószenekarokat a 
Sághegyi Szüretre is meg tudjuk 
hívni, mert szívesen jönnek vissza 
hozzánk. Távlati terveink között 
szerepel, hogy tavaszonként felele
venítenénk a Kemenesaljái Napo
kat, így városunknak és a tájegy
ségnek is két kiemelkedő szabad
téri rendezvénye lenne. Nem Ösz-

szcmosni akarnánk a két dolgot, in
kább különválasztani, és mindkét 
rendezvénynek markánsabbá tenni 
az arculatát. Nem egymás ellené
ben, hanem oda-vissza építő jelleg
gel, és létüket kölcsönösen erő
sítve. 

- A hegyünkhöz kapcsolódó 
program elsősorban a városban 
zajlik. Hogyan lehetne jobban a 
hegyre koncentrálni? 

- Először meg kell teremteni a 
hegyen mindazokat a feltételeket a 
szüret közönsége számára, amelye
ket lent a városban megkapnak. El 
kell érnünk, hogy ne csak kirándu
lóhegynek tekintsük magunk is. 

- Az intézményük anyagi és er
kölcsi támogatottsága mennyire 
biztosított? Mi szükségeltetnék eh
hez a továbbiakban? 

- Anyagi lehetőségeink nagyon 
behatároltak. Mindössze 400 ezer 
forint áll rendelkezésünkre a ren
dezvények lebonyolítására. Ebből 
350 ezer önkormányzati támoga
tás, 50 ezer pedig pályázaton nyert 
összeg. Szeretnénk sponzorokat ta
lálni, akik hajlandóak áldozni 
anyagilag is a Sághegyi Szüretre. 
Hiszen azt elmondhatjuk, hogy az 
egyhetessé duzzadt rendezvény er
kölcsi támogatottsága maximális, 
minden szintről kapunk valamilyen 

hanem egyik életterünk legyen a 
Ság. Ha már otthonosan mozgunk 
a hegyen, ha tudunk együtt léleg
zeni vele, akkor lehet a Sághegyi 
Szüret fönt a hegyen. Ez az elkö
vetkező évek munkájának lesz 
majd a gyümölcse. 

- A vidék, azaz a tájegység ér
deklődése miben érződik, mi a 
helyzet e tekintetben? 

- Kemenesalja falvai minden 
évben elküldik „delegációikat" a 
szüreti napokra. Szerepelnek 
tánccsoportjaikkal, citera- és páva
köreikkel, valamint szebbnél 
szebb szüreti fogatokkal a felvo
nulásban. Az idén is számítunk a 
közreműködésükre, szeretnénk 
bővíteni a kört még más csopor
tokkal is, de ez hadd legyen 
meglepetés. 

módon segítséget Vannak, akik ta
nácsot adnak, vagy kétkezi munká
val, néhány jő szóval, biztatással, 
baráti kapcsolataik felhasználásá
val, szellemi erejük bevetésével se
gítenek. Szeretném most előre 
megköszönni a felénk nyújtott ba
ráti jobbot - élni és nem visszaélni 
kívánunk vele. Nagyon sok sze
retettel várunk mindenkit, aki 
megtisztel bennünket és vendé
günk lesz a Sághegyi Szüreten. 
Bízunk benne, hogy mindenki ta
lál majd magának valót a prog
ramjaink között. Reméljük, az 
idei szüret is megerősíti hitünket, 
hogy ez olyan hagyomány, amit 
az egyre szűkösebb anyagi körül
ményeink ellenére is folytatnunk 
kell! 

Dala J. 

' Könyvet lehetne írni 

Kivonatos 
bortörténet 
Távolról nézve, a kékellő 

halmok „fodrozta" Kemenes
aljának a közepén ékeskedik a 
Sághegy. Nyáron gyönyörű 
zöld ruhát visel, a már majd
nem soknak tűnő pince-végvá
rak, lassan inkább nyaralók 
integetően csillognak a hegy 
szoknyáján körös-körül. Ami
óta megnyílt újra a régi Turis
taszálló Sághegy Fogadó né
ven, és vendégeket vár a 
Krisztina csárda, szépséges 
virága ez a hely a pihenni vá
gyó turistáknak. 

Számos borosgazda ven
dégvárása kényszerítette ki, 
hogy összefoglaljuk a sági bor 
történetét. Természetesen egy 
vázlatos írás nem érinthet 
mindent, ehhez könyvre lenne 
szükség, a jövőben feltétlen 
megírandó. Csupán érdekes
ségeket emeltünk ki. így példá
ul azt, hogy a sághegyi bor 
gyógybor, úgynevezett vese
mosó. Bismarck kancellár vi
tette magának, erről hiteles 
dokumentummal is rendelke
zünk. Valamikor a bécsi pati
kák árusították borunkat. Na
gyon jó dolog, hogy több gaz
da — bár ma már nem olcsó -
minden évben országos minő
sítésben részesíti a borát. Ez a 
bizonyítás kézzelfogható do
kumentuma. És mindig akad 
megmérettetés a borversenye
ken, régebben és ez idő tájt 
egyaránt. 

A sághegyi bornak mindig 
akadtak hírveverő apostolai. 
Emlékeztetünk Szakály Dezső 
bácsira. Fehér Tamás korsze
rű borpalackozót vásárolt, új 
borcímkék készültek. Elindult 
vagy talán folytatódik a pince
fogadó mozgalom. Mindezt 
csak jelzésként említjük. Tér
jenek be a Sághegy Fogadóba, 
ott kézbe vehetik a bortörténe
tet, ez is valami, amíg el nem 
készül a részletes tanulmány, 
ízesen és igazul megírva, 
könyvalakban is kiadva - re
ményeink szerint. D. J. 
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Szüret mindig volt... 
Az elmúlt év tragikuma - a május 28-i 

drasztikus jégverés óta - minden szőlŐmŰve-
ló számára nagy kérdés volt éven át: hogyan 
alakul az idei év? Minden esztendő tartogat 
valamilyen maradandó vonást, ami feljegy
zendő. Fontosnak, nem csak érdekesnek tűnik 
tehát tejárni a hegyet és megkérdezni a gaz
dákat, mit mutat a szőlő augusztus végén, 
amikor ezek a sorok is íródnak. 

Bár kicsi a mi hegyünk, hozzávetőleg még
is nagy a száma a termelőknek, megközelítve 
a kétezret. Elindulva a celli oldalról Csönge 
Ferencet kérdeztük, majd tovább a „kurgyói 
köztársaságban" Uránovics Béla simítja a 
szakállát, a Tündérvölgyön át Németh Gyula 
ny. tanár állít meg, majd a Tündér-sziklák 
alatt a bölcselő munkál, Baráth Géza, a Ne
mes-hegyen Szemenyel László, és visszaka
nyarodván Fehér Tamás, Szerdahelyi Jó
zsef, Németh Gyula, aztán bezárva a kört 
Imre István szólít. Mindez a vélemények 
egy részének a ..mintavétele" lehet csupán, 
mivel minden gazda tud mondani figyelemre 
méltót, s ezek összessége adhatja a valós vá
laszt. 

Az idei szüret megítélése az augusztus végi 
esős napok idején úgy hangozhat: sokféleség 
mutatja magát a tőkéken, lugasozatokon -
Berzsenyisen szólva aminek az oka, hogy 
a tavalyi jégverés sem egyformán rontotta az 
esélyeket. A hegy északkeleti részét százszá
zalékosan megtépázta, másutt szerencsésebb 
volt a helyzet S ami ezt az évet még beár
nyékolja, az a kíméletlenül károsító liszthar
mat! Van, akinek sikerült eltalálnia a perme
tezést, de vannak, akik mindent megtettek, 
mégis rárontott a fürtökre ez a kellemetlen 
betegség. Kicsit elidőztem Baráth Gézánál, ő 
az a hegyi ember, aki kisgyermek kora óta 
teszi a dolgát a szőlőben. Ellestem tőle sok 
mindent, pillanatképeket készítettem, mivel 

beszédes mozzanatai a valódi hegyi embert 
állítják elénk. 

Mit mond ő? A pincéjében elméláz: jó szü
ret lesz. „Mi dolgozunk, hideg tavaszokon 
esetten a metszőolió, s jön a nyári kánikula, 
amely ebben az évben embert, növényt pró
bára tett. Mindig akad betegsége a szőlőnek, 
bármilyen is a szorgoskodás. Van például 

elég sok kökes-fürt. Mit értek ez alatt? Hát 
az öregek így mondták, mi megtanultuk; a 
fürtön vannak kifejletlen gyerekszemek, 
ezeknek nincs magja, míg a mellette lévő bo
gyó kitelt, virító, nagy, az a felnőtt szem. Tu
dod így beszéltek az öregek - talán a mai 
fülnek nem is igazán magyarul." - nevet és 
sunyorít hozzá. 

Az idén a virágzás idején esős, szeles, hi
deg, kellemetlen idő volt. Nehéz volt az in
dulás. És a lisztharmat? Ez ellen keményen 
kellett védekezni, de teljesen kizárni nem le
hetett. Az egyik tőke megkapta, a másik nem, 
ugyanolyan védekezés mellett. Olyan a szőlő 
is, mint az ember. Az egyik megbetegszik, a 
másik vidul. Az egyik ellenállóbb, a másik 
magában hordozza a gyengeséget és minden 
jobban árt neki. Az erő már a gyökerekben 

benne rejlik, s a tőkefejbe, később a levélzet-
be árad. Tehát élőlény, még búbánata is van. 
Fehér Tamás kereken azt mondta, hogy a kö
zepes termés 30 százaléka lesz az idén - nála. 
A szőlő fajtája válogatja az eredményességet. 
A korai fajták a jégverés után a legjobban 
tudtak megújulni. Termőrügyeket is tudtak 
hozni; a zalagyöngye, a rizlingszilváni, a lak
hegyi mézes. A többi keveset hozott, még a 
rizling is. De a vesszők biztatóan szépek, az 
idősebb fás részeken még ma is láthatók vi
szont a sebhelyek. 

A szüret az idén előbb lesz. Csönge Ferenc 
mondja: „Jelenleg az látható, hogy a termés 
közepes lehet, a jó csapadék folytán a szőlő 
utolérte magát". Neki sikerült - nem tudato
san - eltalálni a permetezést, így megvédte a 
lisztharmattól, az utolsó három permetezése 
kifejezetten rézgálic (!) volt ő abban is lát 
valami hasznosat, hogy jégverés után nem 
vágta vissza a szőlőt, így lett alapja annak, 
hogy teremjen is. Rosszabb ne legyen, ez az 
elköszönés sommázata. 

így beszélt Szemenyei László a Nemes-
hegyről (mesteri oldal) és Uránovics Béla, 
majd Németh Gyula a Tündérvölgy közepé
ről. A másik Németh Gyula (MÁV) a celli 
oldalról a gyenge termésről-szól, pedig kivá
lóan műveli a szőlőt - tehetem hozzá. Ugyan
itt Szerdahelyi József csak a kis hordókat ké
szítette elő, az is elég az idei szüreten. A hegy 
mindennapos tanúja, Imre István is a nagy 
károsodásról ad hírt. Sajnálom, hogy vele 
csak futólag tudtam beszélni. Végül is lesz 
szüret, ahogy Baráth Géza mondja - szüret 
mindig volt. 

S ajnos a szőlőművelő emberek fáradozását 
nem fizetik meg, ötven, hatvan forintért eset
leg megveszik a bort, a vendéglátókban talán 
nem is ugyanazt száz forint fölött ihatjuk 
meg. Koccintsunk inkább, mondja Géza ba
rátom és eszünkbe jutnak a régi gyermekkori 
dalok. 

Dala József 

A Sághegyi Szüret programja 
Szeptember 20., kedd dél

után 3 óra: A sághegyi Trianoni 
kereszt emlékére című kiállítás 
megnyitása a Sághegy Fogadó
ban. Megnyitja: Makkos István 
polgármester. 

Délután 4 óra: Sághegy és 
Berzsenyi címmel Nagy István 
festőtanár kiállítása a sághegyi 
Krisztina csárdában. Megnyitja: 
Szabó Lajos országgyűlési kép
viselő. 

Szeptember 21., szerda: dr. 
Habsburg Ottó látogatása Cell
dömölkön. 

Délután 2 óra: nosztalgia kü
lönvonat fogadása a vasútállo
máson. 

A vasúti emlékmű megkoszo
rúzása, majd a IV. Károly és csa
ládja című kiállítás megnyitása. 
Megnyitja: Pálinkás P. György, a 
Páneurópai Unió Vas Megyei 
Szervezetének titkára. 

Délután 3 óra: díszpolgárok 
avatása a városházán. 

Délután 4 órakor: ünnepi 
megemlékezés a Sághegyen, a 
Trianoni emlékkereszt felavatásá
nak 60. évfordulója alkalmából. 

Szeptember 22., csütörtök 
délután 5 óra: szőlészeti és bo
rászati tanácskozás a városi 
könyvtárban. 

A szakmai tanácskozás után 
palackozási bemutató. 

Szeptember 23., péntek dél¬
után 3 óra: gyermekrajz-kiállí
tás a városi könyvtárban. 

Délután 4 óra: vidám szüret
köszöntő a Kemenesaljái Műve
lődési Központ előtti téren. 

Délután 5 óra: Hegyháti kép
zőművészeti kiállítás megnyitása 
a művelődési központ galériáján. 

Délután 6 óra: szőlőünnep a 
Sághegyen (a Sághegy Fogadó 
előtti téren). 

Közreműködnek: a gnasi fú
vószenekar, az Ádám Jenő Zene
iskola fűvószenekara, a vasvári 
Pajtaszínház. 

Délelőtt 10 óra: olasz képző
művészeti kiállítás Pagnacco város 
művészeinek alkotásaiból a Keme
nesaljái Művelődési Központban. 

Szeptember 24., szombat 
délelőtt 9 órától: népművészeti 
kirakodóvásár a templom előtti 
téren. 

Délelőtt fél 11 órától: fúvós
parádé a szentgotthárdi, a csepre-
gi, a celldömölki zenekarok köz
reműködésével. Fellépnek a 
szentgotthárdi és a kőszegi majo
rette csoportok. 

Délután 2 órától: szüreti fel
vonulás: Hegyi űt-Sági út-Dr. 
Géfin tér útvonalon. 

Délután 4 órától: szüreti műsor. 

Este 7 órától: szüreti bál. Ze
ne: Karaván együttes. 

(Rossz idő esetén a szüreti fel
vonulás elmarad, a többi prog
ram a művelődési központban 
kerül megrendezésre.) 
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Levélféle egy barátnak 
Kétszeres búcsút kellett vennem augusz-

us 7-én: először is a volt nyolcadikosoktól, 
ikikkel egy hetet együtt töltőttünk a bala-
onrendesi táborban; és a tábor egy hete 
ilatt gondolatban már búcsút kellett ven-
lem Zsámboki Zoltánnétól, Hajnitól, aki 
áborvezető volt most is, mini mindig. 

Kedves Hajni! 
Először is, ne haragudj rám, hogy nem 

udok vidáman búcsúzni, mint te. Soha nem 
bgom elfelejteni, ahogy énekelted nekem a 
lonaton: viszlát, barát... Én meg csak bá-
nultam rád, mert nem tudtam megszólalni. 
\mikor meg már a nyolcadikosokkal együtt 
•írtam (felszakadt valami), nem akartad te 
;em, hogy búcsúszavakat mondjak. Tudtam 
ís tudom, hogy erős nő vagy. A sorscsapá-
••okat kiálltad és kiállód most is, és a kívül-
ílló ember nem is veszi észre, hogy mennyi 
ninden fáj neked. Sírsz „befelé"... 

Mégis fáradhatatlanul, kitartóan szer-
teztél most is, hogy sok-sok „nyom" ma-
•adjon a gyerekeken rólad. Ezt biztosan al
ítom: sikerült. (Ha csakPéterke ajándéká-
•a gondolsz...) 

Es köszönöm az őszinteséged, amit es

ténként kaptam tőled. Éreztem, hogy bízol 
bennem, még ha néha a csillagok el is vá
lasztottak bennünket egymástól. Ne félj, a 
titkaidat megőrzöm, mint ahogy te is az 
enyéimet. 

Nem szereted, mint ahogy én sem szere
tem az általánosságokat. De azt nem lehet 
másként mondani, hogy hiányozni fogsz, 
hogy a gyerekek várnak vissza, hogy üres 
lesz a helyed a tanáriban... És az nem igaz, 
hogy minden ember pótolható! Soha nem 
lehet azt pótolni, aki meghatározta, elkezd
te önzetlenül az önátadást, a szeretetadást 
- a gyermeki mosolyért, egy lacsi szere
tetért, néha meg a semmiért. 

Kedves Hajni! 
Kívánom, hogy a másik iskolában, aho

vá tanítani mész, ugyanolyan őszintén, 
mély barátságokat, sikerélményeket, gyer
meknevelést kapjál, mint itt, az Eötvösben. 
Mert megérdemled. 

Kérlek, keress meg, ha beszélgetni sze
retnél, őszintén várlak. És vár még sok is
merős, gyermek és kolléga. 

Viszlát, barát, gondolj majd rám! 
Erika 

Újdonság 
a könyvtárban 

Végre megjelent! - sóhajtottak fel a szín
házkedvelők, értesülve a 

Magyar Színháztörténeti Lexikon 
(Budapest: Akadémiai, 1994.) megjelenése
kor. Tették ezt, mivel a Scöpflin Aladár által 
szerkesztett Magyar Színházművészeti Lexi
kon - amelyet közvetlen elődjének tekinthe
tünk - 1929 és 1931 közötti megjelenése óta 
nagyon hiányzott már a folytatás. 

A szerkesztők igyekeztek minél teljesebb 
képet adni szúmázművészetünkről. Fontos 
kiemelni, hogy első alkalommal kerültek egy 
lexikonba az operai, könnyűzenés színházi, a 
báb-, tánc- és mozgásszínházi alkotók. A ha
táron túli magyar színjátszás - szintén első 
esetben - nagyszámú művésze és intézménye 
is helyet kapott a vaskos kötetben. 

Külön ki kell emelni, hogy a vidék színját
szása kellő részletezéssel került feldolgozás
ra, hiszen az színházművészetünk mindenko
ri alapját képezi. Mivel szaklexikonról van 
szó, a szócikkekben tárgyalt személyekről az 
életrajzi adatok mellett csak a színházművé
szettel kapcsolatos ténykedést tárgyalják. így 
például Petőfi Sándor esetében csak drámaí
rói munkásságáról és színészi pályájáról em
lékezik meg a lexikon. 

Befejezésül egy másik sóhaj: bár minden 
szaklexikonunk, kézikönyvünk ilyen alaposan 
és körültekintően készülne. Györe Géza 

Á 
de hol lehet OLCSÓN, baromfihúst vásárolni? 

SáGa Szaküzlet, CELLDÖMÖLK, Csokonai út 1. 
(A focipálya sarkánál) 

KÍNÁLATA FORGALMAZOTT, 71-FÉLE TERMÉKBŐL: 

! 
- Csirkecomb I. o. 299,-
- Egész csirke grill Nsz. 2 2 9 -
- Csirke farhát I. o. 7 9 -
- Pulyka medalion (melldarabok) 479,-
- P. kacsa máj (szív nélkül) 299,-
- Vasi vagdalt, pipi ropogós 230,-
- Baromfivirsli (normál és frankfurti) 2 5 0 -
- Baromfiparizer, szafaládé 212,-

SáGa Szaküzlet: 
VÁLASZ, EGY HÚSBAVÁGÓ KÉRDÉSRE! I 
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Dossziéd kitárom - Szeptemberi sorok Simonffy András íróhoz 
- Vízen járni nem tudok még, minden híresztelés ellenére élek — 

írtad az augusztus 6-i rajzos leveled előtt. Örültem soraidnak, viszon
zásul lapunk hasábjain biztatni szeretnélek, hogy mielőbb jöjjél el az 
ismert és korábban megjárt „egérutakon" szőlőhegyünkre, ahol a 
pincevégváraink csendjében annyiszor elméláztunk, beszélgettünk. 
Irodalomról, művészetekről általában, könyvkiadásról és Dukál Ta-
kách Juditról, meg Berzsenyiről. Újra itt a szüret ideje, kedves Andris, 
a forró nyár után, amelybe beleszédült izzadt homlokunk. 

Szeptember van újra, még nyílnak a sághegyi virágok, a madarak 
halkabbak, a költözők egy része már elvonult. ROZSDA ŐSZ című 
könyvedet lapozgatom és az ajánló soraid mélyebbre hatolnak ben
nem. Azt írod: „Ha talán adni tudtam valamit — mégis - nektek, 
gyermekeimnek, talán tagadásaim voltak azok. Akár önmagam taga
dása is. Meneküljetek a fénybe". 

Emeld magasra Judit „transzparensét", akár a lobogót az őszi, 
szűrt fényben. Küldöm mindehhez emlékül pincénk csendjében meg
talált pillanatodat. „Szelíden húz a Marcal menti táj. Füzek fájdalmát 
szél szívembe írja." (Jánosy István) 

Dala József 

55 „Forr a világ bús tengere 
az adócsoport háza táján 

A fenti idézet Berzsenyitől szár
mazik, de a valóságot megjelenítő 
ereje bőven ráillik az adócsoport 
irodájára mostanság. A miért nem 
volt kérdéses, hiszen mindannyian 
fizetünk helyi adót, és kézhez kap
tunk papírokat, csekkeket, s hoz
zám hasonlóan számosan álltak ér-
tetíenül. Helyi adót fizetni kell. Ez 
így van rendjén. Bizton állítható, 
hogy az állampolgárok nagy része 
eleget tett ez irányú kötelezettségé
nek, időben. Most mégis papírokat, 
csekkeket kap, nagyobb összegről, 
esetenként késedelmi többlettel 
megspékelve. Hát jó, hogy fel
megy a pumpa, mikor ezernyi gond 
mellé újabb társul. 

Nézzük a másik felet. A csoport 
egyik munkatársa szerint, a június 
30-ai állapotnak megfelelően ké
szültek a papírok. Ez rendjén is 
van. De akkor miért most, szep
tember elején jutnak el az érdekelt 

félhez? Gondolom, számos befize
tés, átutalás történt a nyáron, s 
most ezek az ügyfelek háborognak, 
tegyük hozzá, jogosan. Még egy 
kérdés. Miért kellett kiküldeni 
egyáltalán ezeket a papírokat, ha 
információértékük szinte - vagy fi
nomítsunk azért rajta, sok esetben 
- nulla. 

Több megoldás kínálkozik, kí
nálkozott volna. Készüljön augusz
tus végén új mérleg, s akik valóban 
nem fizetettek, szólíttassanak fel, 
fizessenek késedelmi díjat. De a 
többi rendesen fizető lakost hagy
ják békén, hiszen borzolja a kedé
lyeinket a központi kormányzati 
intézkedések tucatja is. És még va
lami: nem tudom, mibe került a 
rengeteg felesleges papír gyártása, 
de gondolom, nem kevésbe, a kéz
besítésről nem is beszélve. Hogy ezt 
ki fizette meg, nem kérdezem, gon
dolom mindenki tudja... RL 

KENYSZERMEGALLAS 

A KEMENESALJA IPARTESTÜLET 
mestervizsga tanfolyamot indít 
Celldömölkön. 
Jelentkezni 
a Kemenesalja Ipartestület helyi irodájában lehet. 

Celldömölk központjában IRODAHELYISÉG 
- bűtorozottan - telefonhasználattal - hosszabb távra 

• KIADÓ • 

Érdeklődni a Kemenesalja Ipartestületnél lehet. 

A családdal a Balaton felé tar
tunk. Gépkocsink egyenletesen 
duruzsoló hangja egyszerre csak 
túl sportosra vált. Oda a kipufo
gó — villan át rajtam, s az út szé
lére hajtva megállok. Szerencsé
re lakott területen vagyunk, nem 
valahol kinn a „prérin". 

Kiszállok, s alig nézek a kocsi 
alá, már ott is van az első érdek
lődő - egy tíz év körüli kis ci
gányfiú személyében. Rövidesen 
jönnek a többiek is, körbevesznek 
bennünket. Egy 25 év körüli srác, 
Misi a hangadó. Vegyes érzéseim 
támadnak. Hamarosan kiderül, 
hogy jó szándékkal jöttek. A Misi 
nevű fiatalember elmagyarázza, 
hol találok szerelöt, aztán jön 
egy ötlete: majd a Gyuri megcsi
nálja. Már küldi is az egyik srá
cot a szomszédba. 

Megérkezik Gyuri, aki 35 év 
körüli vékonydongájú, udvarias 
ember. Megnézi, mi a probléma, 
s mondja, hogy megcsinálja. Misi 
már emeli is a kocsit az emelővel, 
Gyuri pedig aláfekszik és dolgo
zik. Közben pedig mennek az ug-
ratások. A figyelem a kocsiról rö
videsen a csinosnak mondható 
lányaimra terelődik, ők veszik a 
lapot, s a szellemeskedés a jó íz
lés határain belül marad. 

Amíg a kocsin dolgoznak, 
eszembe jut egy régebbi megál
lásom. Ott nem laktak cigányok. 
Mindenki elment mellettem, nem 
kérdezték meg, mi a problémám. 

Közben elkészül a kocsi, s én 
nem maradok hálátlan. Aztán 
hangos dudaszóval búcsúzom tő
lük, ők pedig hosszan integetnek 
utánunk. V. L. 

NE FELEDJE: Új Kemenesalja kéthetente! 

PARTI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 
Celldömölk, Szentháromság tér 6. 

NE FELEDJÉK! 
Elelmiszerosztályunkon - a nyerő napi -
akciónk tovább tart szeptemberben is. 

AKI NÁLUNK VÁSÁROL, BIZTOSAN NYER! 

Egész áruházunk akciós árairól kérjük, 
győződjön meg személyesen! 

VÁRJUK ÖNÖKET! 
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A bajnoki évad kezdetén 

Egyesületi remények 
Beindult a különböző sportágak bajnokságainak gépezete. Szabó 

István, a CVMSE ügyvezető elnöke a legfontosabb, szakosztályokkal 
kapcsolatos elvárásokat összegezve megállapította: rendkívül szoros 
költségvetéssel működnek, s lehet, hogy az önkormányzat anyagi se
gítségére lesz szükségük még az év vége előtt. A labdarúgóknál sze
mélyes véleménye szerint az 5-10. hely, a középmezőny várható el 
a megyei bajnokságban a jelenlegi csapattól. A játékosállomány te
hetséges fiatalokból áll, akikből néhány év múlva a celli hagyomá
nyokhoz méltó csapat jöhet létre. Ehhez azonban olyan hozzáállás 
kell a részükről, amit nem mindig lehet érezni, pedig ebben a tagad
hatatlanul nehéz időszakban az edzéseken és a mérkőzéseken a foga
kat összeszorítva kell küzdeni a csapat érdekeiért, amíg jönnek az 
eredmények. A komolyabb előrelépéshez a feltételrendszert csak fo
lyamatosan lehet megteremteni, jelenleg nincs a magasabb osztályba 
jutásnak anyagi fedezete sem. Sajnos, most olyan a helyzet, hogy 
nagyon nem mindegy: 800 forintos vagy jobb minőségű, 1300 forintos 
sípcsontvédőt vegyenek... 

Az asztaliteniszezöket illetően a magasabb osztályban egyetlen cél 
lebeghet előttünk: a kiesés elkerülése, de reménykednek abban, hogy 
tisztes helytállással a középmezőny sem elérhetetlen. 

A férfi kézilabdázókat az új NB Il-es csoportban a középmezőnybe, 
az első hat közé várja. Nehéz körülmények között dolgoznak: tárgyi 
feltételeik hiányosak, és néhány poszton meg kellene erősíteni az 
együttest, de e lépések anyagi feltételrendszerét képtelenek biztosí
tani. Szerencse, hogy a sportágnak vannak olyan hívei, mint Somlai 
Sándor, aki egyetlen fillér nélkül vállalta a szakosztály irányítását. 

Végül Szabó István fontosnak tartotta, hogy a celldömölki sport
koncepció kidolgozására felkért ad-hoc bizottság előreláthatólag no
vember folyamán le fogja tenni az önkormányzat asztalára tervezetét 
és javaslatát. —tht— 

Két vezető távozott 
A megyei bajnokságban játszó 

női kézilabdázóknál Salamonná 
Csótár Adrienn nem vállalta to
vább a csapat irányítását, az NB 
Il-es férfi kézilabdázóknál pedig 

Molnár János technikai vezető 
vett búcsút az együttestől. A fia
tal szakemberek távozása érzé
keny veszteséget jelent a celli ké
zilabdaéletben. 

NB Il-es férfi kézilabda-bajnokság 

Tíz perc gólképtelenség 
CVMSE-Cellkolor-Várpa-

lotaf Unió 15:24 (8:9) 
Celldömölk, 300 néző. Celldö

mölk: Dénes - Fonyó (5), Gőcze 
(4), Kósa (2), Bagics, Gulyás, 
Tóth R. (1). Csere: Horváth A. 
(3), Csizmazia, Ludvig, Kiss Sz., 
Varga Sz. 

Az első hazai mérkőzésen a 
celliek gólszünettel kezdtek, hi
szen kilenc percig nem találtak a 

várpalotaiak hálójába. Ezután vi
szont dicséretes akarással a fél
idő végéig rrúnimálisra csökken
tették a hátrányukat. A második 
játékrészben az utolsó tíz perc 
pecsételte meg a CVMSE sorsát, 
mert ezalatt képtelenek voltak 
gólt dobni. A rutinos vendégek le
hetőségeiket kihasználva elhúztak 
és végeredményben fölényes, ma
gabiztos győzelmet arattak. 

Megyei labdarúgó-bajnokság 

Nagy küzdelem árán 
CVMSE-Jákfa 4:2 (2:1) 
Celldömölk, 500 néző. Celldömölk: Finta - Vida, Tarczi, Sebestyén 

N., Pázsi - Kolonics, Varga, Dénes, Molnár - Jánosa I . (Jánosa T.), 
Szabó Zs. Góllövő: Molnár (2, egyet ll-esből), Kolonics, Varga. 

Az első fordulóbeli fiaskó után mindenképpen győzelmet várt a 
közönség az újonc ellen, ezért hidegzuhanyként hatott, hogy a ven
dégek szereztek vezetést. Fokozatosan lendültek játékba a celliek és 
a térfélcseréig megfordították az eredményt. A második félidő kez
detén a lelkes jákfaiak váratlanul egyenlítettek és a hazaiaknak csak 
nagy küzdelem árán, a vártnál jóval nehezebben sikerült begyűjteniük 
a három bajnoki pontot. 

Kézilabdázók együttműködése 
A CVMSE NB K-es, valamint 

a szombathelyi Tanárképző-
Komplexitás NB I/B-s férfi kézi
labdacsapata együttműködési 
megállapodást kötött. A szakosz
tályok kölcsönösen segítik egy

más felkészülését a bajnoki küz
delmekre (edzőmérkőzések, in
formációk). A Tanárképző köl
csönadta Horváth Attilát a 
CVMSE-nek térítésmentesen 
1995. június 30-ig. 

Asztalitenisz NB II 

Jó kilátások 
Jelentős változások történtek az NB U-es 

asztalitenisz szakosztálynál. Az együttes leg
jobbjának, Tarr Sándornak a távozása útin 
az alábbi kerettel vág neki a Bama-csoport 
küzdelmeinek a CVMSE: Balázs Béla, Ba
lázs Gyula, Botfa Tibor, Gáspár Gábor, 
Máthé Gyula, Molnár Balázs, Ólbel Péter, 
Pázsi András. Két új játékost sikerült leiga
zolni: Gáspár Gábort a Szombathelyi Latex-
ből, és Molnár Balázst Keszthelyről. Gáspár
nak volt szombathelyi egyesületénél, Molnár
nak pedig az NB U-es Hévíz csapatánál biz
tosítanak felkészülési lehetőséget, és mind
ketten közvetlenül mérkőzések előtt csatla
koznak a többiekhez. Obráz István edző sze
rint az erősítésekkel van esélyük a cél eléré

sére, az utolsó két hely elkerülésére, vagyis 
az NB II-ben való bennmaradásra. Fehér 
László társadalmi munkában vállalta a szak
osztály vezetését. Működésük anyagi feltéte
lei előreláthatólag rendelkezésre állnak: az 
egyesület szezon előtti elnökségi ülésén ígé
retet kaptak a pénzügyi háttér előteremtésére. 

A csapat így kezd az ősszel: 
Szeptember 23. 

11.00 JPTE-DSE Peac JJ. (Pécs>-CVMSE 
Szeptember 24. 

11.00 Pécsi Kinizsi-CVMSE 
Október 01. 

11.00 CVMSE-Linde-Aladdin (Dunaújváros) 
Október 22. 

15.00 APEH-SPÁRTA (Kaposvár)-
CVMSE 

Október 29. 
11.00 CVMSE-Fejér megyei Vízmű 

November 05. 
11.00 CVMSE-Vertikal (Győr) 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ. 
Szerkesztőség: 

Celldömölk, Szentháromság tér 1. 
Megjelent a BBT Sajtóügynökség 

(Tel.: 94/317-677) 
kiadásában. 

Szövegszerkesztés: 
SZÜV Typo-team, Szombathely. 

Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ. 
Nyomdai munkák: 

Szignatúra Kft, Szombathely. 
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR. 
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