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Nem feltétel a részvételi arány 

Ezüstvasárnap választunk 
Göncz Árpád köztársasági el

nök lapunk zárásakor tűzte ki a 
helyhatósági választások napját. 
Mini már napokkal korábban a 
közvélemény tudomására hozta, 
álláspontja szerint december 11-
c, tehát ezüstvasárnap lenne a 
legmegfelelőbb időpont. A poli
tikusok véleménye erősen meg
oszlik arról, valóban ez a nap 
lesz-c a legszerencsésebb. Utóbb 
persze majd kiderül, kinek lesz 
szerencsés és kinek szerencsét
len. Az viszont már most bizton 
állítható, nem szerencsés, hogy 
az önkormányzati választásokat 
megelőző törvénykezésben a ko
alíció és az ellenzék pártjai csak 
kevés dologban tudtak konszen
zusra, azaz megegyezésre jutni . 

Anélkül, hogy bármely állás
pontot védelmeznénk, avagy ar
ról nyitnánk vitát, mi is j ó va
lójában az országnak, szabad
jon emlékeztetni a tisztelt pol i 
tikusokat arra: négy év óta tud
juk, hogy 1994-ben meg kell 
tartani a helyhatósági választá
sokat. Lehel, hogy az időpont 
egyes pár toknak nem megfele
lői ám az á l lampolgároknak 
nyi lván az. Ezt majd azzal fog
ják bizonyítani , hogy elmennek 
szavazni és rácáfolnak azokra, 
akik attól félnek: a csekély 
részvételi arány miatt a kisebb
ség ragadja magához a hatal
mat. Bízzunk benne, hogy nem 
így lesz! 

A szerk. 

Tizennégyen egy vonaton 
Celldömölkön tartotta október 

30-án alakuló közgyűlését a Vas
utas Települések Szövetsége. A 
Polgármesteri Hivatalban tartott 
gyűlésen megfogalmazódott a 
szövetség célja is. Ennek értel
mében a résztvevő 14 település 
polgármesterei és állomásfőnö
kei egyetértettek abban, hogy 
fontosnak tartják azon települé
sek egymás közötti és a magyar 
vasutakkal való együttműködé
sük kialakítását, mely települé
sek nagymértékben köszönhették 
fejlődésüket az elmúlt 150 évben 
a vasútnak, továbbá jelenleg is 
meghatározó tényező a vasút a 
település arculatának kialakításá
ban. 

A szövetség tevékenységét a 

magyar vasutakkal együttműkö
dő érdekképviseleti szervként kí
vánja végezni. Szükséges az 
együttműködés kialakítása annak 
elősegítésére, hogy a vasúti áru-
és személyszállítás meg tudja 
őrizni azt a súlyát a nemzetgaz
daságban, amelynek megőrzése 
vagy elvesztése visszahat az érin 
tett települések gazdasági hely
zetére is. A szövetség érdekkép
viseleti szervként kíván fellépni 
az állami pénzeszközök elosztá
sának alakításában is. 

A jelenlévő önkormányzati és 
vasúti képviselők kétnapos prog
ramon vettek részt. Kocsis Péter 
állomásfőnök jóvoltából megis
merkedhettek a celldömölki vas-

(Folylatás a 3. oldalon) 

Hazai pályán, helyi modellekből 

Divatshow a művelődési központban 
A Kemenesaljái Művelődési Központ szín

háztermében október 15-cn 17 órától nagy
szabású műsoros divatbemutatóra kerül sor. 
Celldömölk ruházati üzleteinek és butikjai
nak őszi-téli kollekcióit, valamint a női-férfi 
szabók munkáit tekinthetik meg az érdeklő
dők a Kemenesaljái Ipartestület által szerve
zett rendezvényen. Az öltözködés vala
mennyi stílusát felöleli a bemutató: a hétköz
napitól az alkalmi ruhákig, a farmertől az es

küvői ruhakölteményekig. Minden korosz
tálynak kínálnak majd választékot, hiszen -
egyebek között - gyermekruhák, kabátok, 
sportöltözékek egyaránt helyet kapnak a szí
nes kavalkádban. A több száz modellt felvo
nultató műsor belépődíja 50 forint. Az est 
manökenjei a város vállalkozókedvű fiataljai 
lesznek, de ezen kívül is számos meglepetést 
ígér a tombolával egybekötött zenés divat
show. -bor 

Oklevél Bécsújhelyről 
A Burgenlandban, valamint 

Györ-Moson-Sopron és Vas 
megyében működő, 1988-ban 
alakult Osztrák-Magyar Cor
vinas Kör szeptemberben ün
nepi ülést tartott Bécsújhelyen. 
A kulturális hagyományok 
ápolása és a testvérvárosi kap
csolatok építése terén kifejtett 
kiemelkedő tevékenység elis
meréseként a régióból heten -
köztük Makkos István celldö
mölki polgármester - vehették át 
városuk nevében a „Kör örökös 
dúztagja" oklevelet, enté 

Paprikalerakó 
a hegy alatt 

Illetékesek úgy döntöttek, hogy a kereske
delemben és a vendéglátóhelyeken zárolt fű
szerpaprika-őrleményt Vas és Zala megye 
egész területéről Alsóságra, az úgynevezett ál
lami tartalék raktárakba szállítják. Egyelőre 
nem lehet tudni, mekkora mennyiségről lehet 
szó, s az is bizonytalan, mi lesz a zárolt és 
begyűjtött paprika sorsa. K i gondolta volna, 
hogy a kalocsai arany egyszer még a celldö
mölki híreket fűszerezi...? 

b-

Az egész megyéből várják az érdeklődőket 

Szellemi forrásközpont nyílt a megyeszékhelyen 
Szellemi forrásközpont néven új szociális intéz

mény nyílt a közelmúltban Szombathelyen, a Katoli
kus Továbbképző Intézetben. A megnyitást követő 
sajtótájékoztatón Márföldi Mária , a forrásközpont 
vezetője elmondta: tanácsadással, szociális rendezvé
nyek tervezésével, szervezésével és lebonyolításával, 
pályázatok elkészítésével, és minden, a szociális mun
kával összefüggő új és hasznos ötlet felkarolásával 
foglalkoznak. Az elnevezés kissé talán szokatlan, az 
intézmény valójában egy menedzserközpont, ahol k i 
tűnő infrastruktúrával állnak az állami, az önkormány
zati, az egyházi és a magán szociális és karitatív szer
vezetek rendelkezésére. 

Hazánkban lassan kezd kibontakozni a szociálpoli
tikai reform. Gyakran előfordul azonban, hogy egy-
egy hasznosnak ígérkező próbálkozás elsikkad, ami 
nem mindig a pénzhiánnyal magyarázható. A szom
bathelyi forrásközpont megpróbálja összefogni a kü
lönféle kezdeményezéseket. Létrehozásában részt vett 
a PHARE szociálpolitikai fejlesztési programja, később 
a szombathelyi és a megyei önkormányzat anyagi támo
gatására számíthat az új intézmény. Ez utóbbi képvise
letében dr. Lakncr László, a szociálpolitika- titkárság 
vezetője azt hangsúlyozta: a megye ezzel a támogatassa] 
közvetve a kisebb települések szociálpolitikai munkáját 
szerelné segíteni, megkönnyíteni. l/~ 
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jazdambb, változatosabb volt az előzőeknél 

Sághegyi Szüreti Napok '94 
Negyedik alkalommal került sor 

rendezvénysorozatra, amely sok-
zínű kínálata révén szervesen U-
:szkedett a Pannon ösz program-
liba is. 

Szeptember 20-án Makkos Ist-
án polgármester nyitotta meg A 
'ághegyi Trianoni kereszt emlé-
ére címet viselő kiállítást a Ság-
egy Fogadóban. Dala József 
yújtése nyomán 54 tabló elevení-
ilte fel képeslapok, bélyegek, ér
iek, korabeli sajtódokumentumok 
s térképek segítségével a Sághe-
yi kereszt történetét a magyarság 
istóriájába ágyazva. A hegy lábá-
ál alig valamivel később Nagy 
stván festő-tanár, a Sághegy és 
terzsenyi témakörben fogant alko-
isait tekinthette meg a közönség 
zabó Lajos országgyűlési képvi-
elő megnyitója után. A művész 
israjzain Berzsenyi Dániel versei 
levenedtek meg, akvarelljein pe-
ig a kemenesaljai táj természetes 
zépsége szűrődött á t 

Szeptember 22-én a szakmai nap 
eretében szőlészeti-borászati ta-
ácskozásra került sor a Kreszne-
ics Ferenc Könyvtárban. Balhasi 
s tvánnak a sághegyi borvidék 
irténetét felidéző bevezető előa-
ása után Pásti György, a Kerté¬
teti Egyetem adjunktusa elemezte 
magyar borok eredetvédelmének 
elyzetét. Szendrödy Gyözö, a 
lagyarországi Borrendek Orszá-
os Szövetségének elnöke a borlo-
agrendek hivatását ecsetelte a 
ulturált borfogyasztás terjesztésé
in, majd - a kérdéskörhöz kap-
>olódva - Kiss Ervin, a badacso-
yi kutatóállomás vezetője tartott 
vezetés, szellemes eszmefuttatást 
bor és az egészség Összefüggései-
>1. Somogyi Lajos somlóvásárhe-
n kertészmérnök a hegyközség 
itrehozásának, működtetésének 

gyakorlati t enniva ló i t foglalta 
össze a parlamenti elfogadásra vá
ró hegyközségi törvény tükrében. 
A jó bornak kell a cégér címmel 
Majthényi László menedzser vá
zolta a sághegyi bor piaci beveze
tésével kapcsolatban eddig tör
tént próbálkozásokat, és a közel
jövő feladatait. Az est Fehé r Ta
más palackozási bemutatójával 
ért véget. 

Szeptember 23-án kiállítás nyílt 
a Kresznerics Könyvtárban az in
tézmény által borcímkék és plaká
tok tervezésére Celldömölk és a 
városkörnyék általános iskolásai
nak kiút rajzpályázatra beérkezett 
ötletekből. A 75 pályamunka közül 
a címketerv kategóriában hárman 
is első helyezést értek el: Antal V i 
oletta (Boba), Lendvay G á b o r 
(Gáyer), Somogyi Li l la (Alsóság). 
Ugyanitt második lett Géczi Zsu
zsanna (Alsóság), Pócza Tfmea 
(Gáyer), Vízi Georgina (Eötvös), 
míg harmadik helyezést kapott 
Szalay András (Boba), Asztalnok 
Gábor , Kiss Melinda, Szilit Éva 
(valamennyi Gáyer). A plakátter
vek között taroltak az alsóságiak: a 
dobogós helyeket Győri Veroni

ka, Somogyi I ld ikó-Lang Tünde , 
Somogyi Li l la sorrendben foglal
ták el. 

A délutáni órákban a kisbíró a 
Kemenesalja Néptánccsoport kísé
retében vidám szüretköszöntőre 
hívta a város apraja-nagyját. A fő
téren Makkos István megnyitó sza
vai után hivatalosan is megkezdőd
tek a Sághegyi Szüreti Napok. A 
Kemenesaljai Művelődési Köz
pont galériáján a hegyháti képző
művészek tárlata vonzotta a látoga
tókat. A képek között örömmel fe
dezhet tük fel Nagy Is tván és 
Schlőgl József alkotásait is. Nagy 
István a Vasváron pályázat útján 
összeállított anyag egyik első díját 
nyerte el. Este a Sághegy Fogadó 
előtti téren szőlőünnep vette kez

detét: a gnasi, valamint az Ádám 
Jenő Zeneiskola fúvószeneka
rainak „örömzenéje" után a sitkei 
színjátszók szórakoztatták a hegyre 
zarándoklókat. 

Szeptember 24-én Takács Má
ria tanár, az olasz-magyar testvér
városi kapcsolatok „kulturális atta
séja" nyitotta meg Pagnacco kép
zőművészeinek kamarakiállítását, 
ahol két fotóművész, egy grafikus 
és egy festőművész mutathatta 
meg a tudását. Délelőtt a szentgott
hárdi, a csepregi és a celldömölki 
zenekarok fűvósparádéját élvez
hették a járókelők a Kemenesaljai 
Művelődési Központ előtt. Délután 
színpompás, vidám szüreti felvo
nulás indult a Sághegyről a város 
szíve felé. A menetben 9 feldíszí
tett, különböző életképeket megjele
nítő fogat, és több mint egy tucat 
együttes, néptánccsoport, fúvósze-
ekar vett részt. A legszebb fogat cím 
büszke birtokosa Sebestyén Ferenc 
(Alsóság) lett, a legjobb hangulatú 
fogat Szabó Ferencé (Izsákfa), míg 
a legszebben feldíszített Gersei Ist
váné (Szergény). 

Éjfélkor a rendezvénysorozat 
fénypontjaként 10 perces tűzijáték 
ébresztette fel még egyszer a város 
polgárainak érdeklődését a Sághe
gyi Szüreti Napok iránt. 

Németh T. 
Fotó: Szilvia 

Hetenyi 

V 
Szenzáció! 
Árcsökkentés! 

RENAULT lZg°i 
ELMENY VELE ELNI 

995 000 Ft-tól 
150 000 Ft-tól 

R19: 1 330 000 Ft-tól 

MOLNÁR & MOLNÁR K F T . 
9500 Celldömölk, Tó u. 2. 
Tel/Fax: 06/60/376-416 

A felújított 

ZSUZSA KUHJa 
őszi kínálattal várja kedves vásárlóit. 
Férfi, női divatáruk, pólók, pulcsik, 
alkalmi ruhák nagy választékban. 
Az első vásárlók ajándékpólót kapnak! 

Cím: Celldömölk, Dózsa György u. 33 

NE HAGYJA K I ! 
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Tizennégyen egy vonaton 
{Folytatás az 1. oldalról) 

utasság problémáival. Fehé r T a m á s vontatá
si főnök a vasúti objektumokat mutatta meg 
a vendégeknek, majd a Sághegyen tartott ide
genvezetést, mely emelkedett hangulatú bor
kóstolóval folytatódott. 

Söptei József né , a Mávépcell Kft . igazga
tója a kötőtelepet mutatta be a vendégeknek, 
akik - szintén az Ő meghívására - egy kávé 
mellett a társaság munkáját is megismerhet
ték. 

A celldömölki önkormányzatot Makkos 
Is tván polgármester képviselte, aki Rigó 
Zo l t ánna l , a M Á V vezérigazgatójával és 
Szabó Tivadar Szombathelyi MÁV-igazga
tóval a volt laktanyaépület közös hasznosítá
sának lehetőségéről is beszélgetett. 

Szóba került az 1996. évi celldömölki vas
utas évforduló megünneplése is, amelynek 
programját a szövetség tagjainak közreműkö
désével tudják elképzelni a celli vasutasok. 

- i n 

Tudósítás a képviselő-testületi ülésr d 
Celldömölk Önkormányzata október 5-én 

megtartott ülésén elfogadta bizottságainak je
lentését az elmúlt ciklusban végzett munká
jukról. A beszámolók mintegy előkészítették 
Makkos István polgármester október 12-ére 
tervezett expozéját. 

A városfejlesztési bizottság értékelésében 
hangsúlyos szerepet kapott a Polgármesteri 
Hivatal műszaki osztályával való együttmű
ködés, melyben a bizottság szerint nagyobb 
szerepet kell adni a közös döntések alapján 
végzett városgazdálkodási tevékenységnek. 

S z m k Ü e t k ö w n t ö m 

Habsburg Ottó dedikált üdvözlete 

Újjáalakuló 
AE-klub 

A megyei napilapból úgy érte
sültünk, hogy ismét megnyílik 
Celldömölkön az alkoholellenes 
klub. Dömötö r Imre , a szociális 
segítő szolgálat munkatársa a 
lapban úgy nyilatkozott, hivata
losan ugyan csak december 10-
én nyitnak, a Hámán Kató utca 
2. szám alatt, ám addig is minden 
csütörtökön délután négy órától 
már ide várják az érdeklődőket. 
Az újjászerveződés már egy hó
napja megkezdődött. 

Tűi azon, hogy az Űj Keme
nesalja is szívesen húrt ad az ef
féle eseményekről, a magunk 
módján szívesen segítettünk is 
volna a klubszervezésben. Talán 
majd máskor... A s z e r k _ 

Az egészségügyi és szociális bizottság mun
kájában döntő részt kapott a szociális segé
lyek elbírálása, hiszen az ülések 70 százalé
kán foglalkoztak ilyen ügyekkel, és e címen 
a ciklus alatt közel 18 millió forintot osztot
tak k i . A lakásügyi bizottság a lakáskiutalási, 
illetve - bérbeadási jegyzékek összeállítása, 
helyi rendeletek kezdeményezése és vélemé
nyezése mellett a négy év folyamán 22 millió 
forintot folyósított házépítési, felújítási/bőví
tési és vásárlási célra támogatásként, továbbá 
gázbevezetés esetén. A közművelődési, okta
tási és sportbizottság beszámolója az eredmé
nyek tálalásán túl a jövő feladataiként jelölte 
meg a városi sportfejlesztési terv kidolgozá
sát, a tornatermi építkezéseket, és a gimnázi
um külső felújítását. A pénzügyi ellenőrző 
bizottságnak fel kellett vállalnia olyan terve
zési-előkészítési problémákat is, amelyek va
lójában egy gazdasági bizottság illetékességi 
körébe tartoztak volna. 

A bizottsági tapasztalatok hasznosítása azon
ban már a közeljövőben felálló új képviselő-tes
tület első feladatainak egyike lehet... 

Németh T. 

Decemberben ismét 

Új Kemenesalja 
falinaptár 

Az Új Kemenesalja szerkesz
tősége tavaly decemberben a ha
gyományteremtés szándékával 
jelentette meg első ízben a lap 
falinaptárát. Az idén is hasonló 
megfontolásból 'kezdünk a mun
kához, reméljük, olvasóink örö
mére. Csakúgy, mint a tavalyi, az 
1995-re szóló falinaptár is ingye
nes lesz, a költségeket a hirdetési 
bevételekből fedezzük. Ak ik azt 
szeretnék, hogy vállalkozásuk, 
szolgáltatásuk reklámja egész 
évben szem előtt legyen a celli és 
a városkörnyéki lakásokban, tölt
sék k i a mellékelt jelentkezési la
pot és küldjék el a következő 
címre: Pannonpress K f t , 
Szombathely, Pf.: 293 (9701). 

MEGKÉRDEZTÜK I 
VÁLASZOLTAK I 

Találtak-e városunkban 
ólmozott paprikát? 

Válaszol : Dr . Nagy J á n o s város i 
t isztiföorvos 

Június, július hónapban kaptuk az első 
felhívásokat az intézetünktől, hogy mér
gező anyagot tartalmazó fűszerpaprika 
került kereskedelmi forgalomba. Néhány 
olyan tanácsot is kaptunk, ami a laikus 
számára is figyelemfelkeltő. Ilyen a sza
bálytalan csomagolás. Később kiderült, 
hogy a szabályosnak látszó gyári csoma
golás sem jelent 100 százalékos garanci
át. A mérgező anyag nem más, mint a 
festékanyagként túladagolt mínium, ami 
a szervezetre káros ólmot tartalmaz. A 
legu tóbb i időben kiderül t , hogy más 
egyéb, kizárólag ipari színezékként hasz
nálható anyagot is juttattak a paprikába. 

A városunkból beküldött mintákból ez 
idáig nem mutattak k i semmilyen mérge
ző anyagot. A magánszemélyek részére 
ingyen elvégzik a vizsgálatot a laborató
riumok. 

Tudni kell, ha valaki egy esetben fo
gyaszt mérgező anyagot tartalmazó pap
rikát, az még nem okoz problémát. A baj 
az ilyen termék rendszeres fogyasztása 
esetén jelentkezik. 

A tünetek közé tartozik az étvágytalan
ság, a sápadtság, heveny gyomorgörcsök, 
idegrendszeri tünetek, mint például a 
mozgatóidegek zavara. Kétoldali arcideg
bénulást okozhat, és a szellemi működé
sek eltompulásával járhat. 

Völgyi László 

A három színben készülő naptárra ok tóbe r 31-éig várjuk a hirdetők 
jelentkezését. Kétféle méretben lehet hirdetni: 

Névjegykártya méret 5000 forint + ÁFA 
Kétszeres névjegykártya méret 8000 forint + ÁFA 
Ne feledjék, decemberben ismét Új Kemenesalja falinaptár! 

J E L E N T K E Z E S I L A P 
Alulírott (cég neve) 

jelentkezem az Új Kemenesalja 1995. évi falinaptárára 

méretű hirdetésemmel. Kérem, hogy munkatársuk keressen fel 

az alábbi címen: 

Dátum: Aláírás: 
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Előzmények a múlt századból 

Decemberig lesz falugazdász 
Az elmúlt pár hétben többször is felröppent a hír: az új kormányzat 

nem tart igényt a falugazdászok tevékenységére, nem tartja szüksé
gesnek a hálózat működését. 

Dr . Hollósy Is tvánt , Kemenesalja falugazdászát arról kérdeztük, 
hogyan vélekedik az említett kétségekről: 

- Sajnos egyelőre teljes a bizonytalanság, mindenki mást mond. 
Egy azonban biztos: ez év december végéig érvényes szerződésünk 
van, tehát eddig az időpontig mindenképpen ellátjuk a feladatainkat. 
Hogy azután m i lesz? Nem tudom. Véleményem szerint a későbbi
ekben is szükség lenne egy - a miénkhez hasonló - szakmai hálózatra. 
Egyrészt azért, mert az önálló gazdálkodók között nagyon sokan ál
landó segítségre, tanácsra szorulnak, másrészt a mezőgazdaságban 
rendkívül rossz az információáramlás: nincsenek pontos adatok se az 
állatállományról, se a gazdálkodók számáról. Egyébként: a falugaz-
dászatot az előző kormányzat nem megalkotta, csupán felélesztette, 
hiszen már a múlt században is működött előbb lótenyésztési, majd 
állattenyésztési felügyelőség néven. 

- M i a helyzet a korábban meghirdetett támogatásokkal, tanfolya
mokkal? 

- Ebben a tekintetben természetesen semmi sem változott, minden 
korábban meghirdetett akció érvényben maradt. Sőt. Felelevenítve a 
20-as évek kurzusait, a téli hónapokra alapfokú növényvédő tanfo
lyamot szervezünk, amelynek elvégzői második kategóriás szerek 
használatára is engedélyt kapnak majd. 

- Több gazdától hallottam: benyújtotta igényét gépvásárlási támo
gatásra, ám a mai napig egy fillért sem kapott. M i lehet ennek az oka? 

- A késedelmes fizetés a Műszaki Fejlesztési Alap kimerülésével 
magyarázható. Amíg nem érkezik pénz az alap számlájára, addig -
sajnos - nem tudnak fizetni, csupán a jogos igényeket ismerik el, 
ígérvény formájában. K.V. 

H « I * R * E « K 

• Az Alsósági K u l t ú r h á z ok
tóber 12-én, szerdán este fél 7 
órakor indította az ESÉLY-klu
bot az egészség megőrzésére a 
természet jegyében. Október 22-
én, szombaton délelőtt 9 órától 
pedig ismét indulnak a gyermek
klub rendezvényei az általános 
iskolások részére. 

• A Hegyhá t i Képzőművé
szeti Kiáll í tás október 24-ig te
k in the tő meg a Kemenesa l já i 
Művelődési Központ galériáján. 

• Macskakalandor - O.K. 
címmel zenés mesejátékot mutat 
be a zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház október 26-án, szerdán 
délután 2 órakor a művelődési 
központ színháztermében. 

• Dale Wessermann Ka
kukkfészek című színművét lát
hatják az érdeklődők október 28-
án, pénteken este 7 órakor a tata
bányai Jászai Mari Színház művé
szeinek előadásában a művelődési 
központ színháztermében. Belépő
díj: első hely - 320 Ft, második 
hely - 300 Ft, nyugdíjasok és diá
kok részére - 250 F l 

• Pagnaccóbó l , Celldömölk 
testvérvárosából több, jelentős 
menny i ségű könyve t kaptak a 
cel ldömölki iskolák. Legutóbb 
Alessandro Vidott i úrtól és csa
ládjától 14 kötetből álló képes le
xikonsorozatot és értékes mese
könyvcsomagot kapott a Gáyer 
iskola. A könyvek az iskolában 
folyó fakultációs olasz nyelvok
tatást segítik. 

• Paolo Bulfóne ú r , költő, 
festő, szobrász, akinek képei a 
Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban láthatók, 100 kötetes so
rozatot ajánlott fel a Kresznerics 
Ferenc Városi Könyvtárnak. E 
sorozat a világirodalom leghíre
sebb klasszikusainak alkotásai
ból áll. 

• A képviselő-testület támo
gatás címén 10 ezer forintot ha
gyott jóvá a „Don menti magyar 
honvédsírok gondozása" alapít
vány részére. 

• A József At t i l a úti életve
szélyes tanterem átépítése során 
előre nem tervezeti többletmun
kák (parkettacsere, födém hőszi
getelése stb.) bruttó 1 millió 150 
ezer forintos kiadással emelték a 
beruházás költségeit 

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 . 

ABC osztályunkon a kávékat 
változatlan áron, 
a liszteket 
kilogrammonként 3 forinttal olcsóbban 
árusítjuk. 

Üzletházunk vasárnap is 7-től 11-ig nyitva tart, 
amikor friss tej, kenyér és péksütemény kapható. 

AKI NÁLUNK VÁSÁROL, NEM CSALÓDIK! 

| OKTÓBER 15-TÖL 

FEKETE-FEHÉR (divatáru, méteráru, rövidáru) s 

ÜZLET NYÍLIK CELLDÖMÖLKÖN, f 
a KOLOZSVÁR u. 5. szám alatt (a ligeti sportpálya mellett). I 

I 

Kínálata: női kabátok, kosztümök, blézerek, | 
blúzok, nadrágok, szoknyák, kötött és pamut 
pulóverek stb; pamut, szövet, selyem, muszlin 
bélésanyagok stb; válltömések, zsinórok, csip
kék és más, kiegészítő és díszítő kellékek. 
Nyitva tartás: a hét minden napján 

10-18 óráig. 

PARTI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 
Celldömölk, Szentháromság tér 6. 

LAKÁSTEXTILVÁSÁR! 
-plédek 1010-től 2340 forintig 
-lábtörlők 190 forintért ; 
- műszőrme 420 forinttól i 
- bútorszövet 480 forinttól 
- divatos szőnyegek, összekötők nagy választékban 
- csillárok 3000 forinttól j 
2500 forint feletti vásárlás esetén ajándékot adunk. 

ÉLELMI SZEROSZTÁLYUNKON 
- finomliszt (l/l-es) 30 forint 
- győri édes keksz 50 forint 
- Martini Bianco 473 forint 
- papírzsebkendő (100-as) 48 forint 
- Persil (2,4 kg-os) 599 forint 

: 

&ás!)eap Jfogatió 
LEGYEN A VENDÉGÜNK! 

Családi rendezvények, esküvők, 
vállalati összejövetelek 
szervezését, lebonyolítását 
vállaljuk. 
Telefon: Celldömölk 14. 
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Gondok a csend honában 

Meddig magánügy a Berzsenyi-kripta sorsa? 
„Mementó mori!" Emlékezz a halálra! - E 

felszólítás vezérelhette a századelőn dr. Ber
zsenyi Dezsőt, aki 1906-ban Kemenesmaga-
siban kriptát építtetett a híres famíla Vas me
gyei ágához tartozók számára. Pár évtized el
teltével unokája, Berzsenyi Janos í t s Miklós 
mérnök folytatta az építkezést: két impozáns 
oszloppal egészítette k i a korábbi épületet. 
1990-ben bekövetkezett halála óta leányai, 
Berzsenyi É v a és Judi t viselik gondját a 
csaknem 90 éves épületnek. 

- Kinek a tulajdonában áll ma az épület? 
- Dédapám már a régi rész építésekor meg

vásárolta a kriptához tartozó földterületet. 
Amikor a bővítésre sor került, édesapám is 
hasonlóképpen cselekedett, így a kripta végig 
családi tulajdonban maradt. 

- Kik nyugszanak ma a családi sírboltban? 
- Jelenleg tizenegy Berzsenyi-leszárma

zott alussza itt örök álmát. Közülük ma már 
csak ketten vannak be nem falazott érckopor
sóban. Egyikük az a Berzsenyi L é n á r d , aki 
aktívan részt vett az 1848-49-es szabad
ságharcban, ö t eredetileg nem ide temették, 
hiszen halálakor még nem állt az épület. Róla 
egyébként köztudott, hogy nemcsak a kard
forgatáshoz értett, hanem az ecsetet is ügye
sen kezelte. Olmützi raboskodása alatt rabtár
sairól készített portréi - melyeket a róla el
nevezett alsósági általános iskola őriz - fon
tos dokumentumok az utókor számára. 

- Hány Berzsenyi-kripta található a me
gyében? 

- Kemenes magas in kívül csak Kemenes-
sömjénben látható a Berzsenyiek emlékét hir
dető sírbolt. Sajnos a második világháború 
után minden ingó és ingatlan vagyonától 
megfosztot ták a családot, így mára tulaj
donképpen csak ezek az épületek őrzik a 
múl ta t . 

- Nehéz volt az elmúlt majd fél évszázad 
alatt a Berzsenyi nevet viselni? 

- A vagyonelvételen túl komolyabb zakla
tás nem ért minket. Bár az a tény, hogy még 
a 80-as évek közepén is merész lépésnek szá
mított, amikor az alsósági általános iskola fel
vette Lénárd bácsi nevét. Ha Talabér Géza, 
az iskola akkori igazgatója nem küzdött volna 
olyan elszántan, ma valószínűleg más nevet 
viselne az iskola. 

- Családjuk több száz éve elhunyt tagjait 
is megható melegséggel, közvetlenséggel em
líti. Ennyire él ma is az Ősök emléke? 

- Generációról generációra öröklődik ná
lunk az ősök tisztelete. Több tucat adoma él 
azokról is, akik már nagyon régen eltávoztak 
az élők sorából. 

- A legfiatalabb generáció hogyan viszo
nyul a tradíciókhoz? Ki viseli majd 
gondját a kriptának, ha Önök már nem te
hetik? 

- Gyermekeim hagyománytisztelő embe

rek, ha rájuk gondolok, nem aggódom az épü
let sorsa miatt. Elszomorít viszont, hogy pár 
éve nagy a csend a kripta körül, egyre keve
sebben tudnak a létezéséről. 

- Egy majd százéves épület fenntartása 
nem kis feladat. Mennyire veszi igénybe a 
család teherbírását? 

- Nem szeretnék panaszkodni, de az elmúlt 
tíz évben mind nehezebben tudunk megbir
kózni az épület egyre romló fizikai állagával. 
Édesapám lelkes lokálpatrióta volt, s komoly 
levelezést folytatott a kripta érdekében, saj
nos kevés sikerrel. Halála után én próbáltam 
segítő kezekre találni, de én sem jártam több 
eredménnyel. Ezért kénytelenek voltunk saját 
erőből elvégezni az esedékes felújítási mun
kálatokat. Két évvel ezelőtt a műemlékvédel
m i hivatal támogatását kértük. Dokumentu
mokkal alátámasztott levelünkre máig nem 
érkezett válasz. Úgy vettem észre, senkit nem 
érdekel igazán az ügy: az illetékesek egymás
nak dobálták a labdát. 

- Mi lesz akkor, ha az épület tovább rom
lik, önerőből már képtelenek lesznek dacolni 
az enyészettel? 

- Szerencsére a kripta ma még nincsen 
közvetlen veszélyben, de nem tudom, mi lesz, 
ha eljön majd az a bizonyos 24. óra. Fontol
gattuk már alapítvány létrehozását is, ám 
egyelőre megmaradtunk az elképzelések 
szintjén. Vé leményem szerint egy je lentős 
történelmi személyiségnek végső nyughe
lyet adó sírbolt ápolása nem lehet magán
ügy. 

Kiss Veronika 

Csekély az előfordulás lehetősége 

Nem kell tartanunk a kolerától 
Bár hazánkban 70 éve nem fordult elő, az 

utóbbi időben egyre aggasztóbb híreket hal
lunk a koleráról. Ukrajnában, Romániában és 
Szerbiában is történtek ilyen jellegű megbe
tegedések, óhatat lanul felvetődik a kérdés: 
Vajon mennyire kelt félnünk? Erről kérdez
tük dr . Nagy János t , városunk tisztifőorvo
sát. 

- Nem látok okot aggodalomra, hisz ná
lunk lényegesen jobbak a higiénés állapotok, 
mint azokban az országokban, ahol a kolerás 
megbetegedések előfordulnak. Jobb a hely
zetünk az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés 
területén, és az élelmiszer-kereskedelem sem 
ad olyan lehetőségeket az elterjedéshez, mint 
olyan országokban, ahol a kész élelmiszerek 
piaci árusítása mindennapos. Az ilyen helye
ken sokkal nagyobb a szennyeződés és ezzel 
együtt a fertőzés veszélye. 

- Ha itthon nincs is közvetlen fertőzési 
veszély, külföldről behozhatják a kóroko
zót... 

- Dyen veszély valóban fennáll. Tudni 
kell azonban, hogy a kolera lappangási ide

je rövid, rendszerint két nap. Ezzel a beteg
séggel tehát nem lehet túl sokat utazgatni, 
hamarosan orvoshoz kerül, aki megfertőző
dik. 

- Mik a tünetei és mi a teendő, ha kolerára 
gyanakszunk? 

- Gyakori, bőséges, vízszerű szürkés has
menés és hányás. Ellentétben más fertőzéses, 
hasmenéses megbetegedésekkel, kolera ese
tében nincs láz. Ha kolerás megbetegedésre 
gyanakszunk, orvost kell hívni, és addig is 
bőséges folyadékfogyasztást kell biztosítani. 
A betegség heveny szakaszában ugyanis ak
kora a szervezet folyadékvesztesége, hogy az 
a ke r ingés ö s szeomlásához vezethet. Ez 
szokta a halált okozni. 

A kolera mindamellett a rendelkezésünkre 
álló antibiotikumokkal, valamint megfelelő 
mennyiségű és koncentrációjú folyadék biz
tosításával jól gyógyítható. 

Hangsúlyozom, hogy elsősorban a higié
nés körülményeinkre hivatkozva, aggoda
lomra nem látok okot. 

V. L. 

1 NE FELEDJE: 

Uj Kemenesalja kéthetente! 

Újdonság 
a könyvtárban 

Balassi-bibi iográfia 
(Összeállította Stoll Béla - Budapest, 

1994) 
Az idén Ünnepeljük Balassi Bálint szü

letésének 400. évfordulóját M i sem termé
szetesebb, mint az, hogy különböző Balas
si-kötetek megjelenését is erre az évre idő
zítették. 

A Balassi Kiadó Balassi-füzetek sorozat 
első kötete vagy terjedelmi okokból, vagy 
az idő rövidsége miatt csonkára sikeredett 
Hiányzik az előszó, amelyben a bibliográ
fia használatához szükséges alapvető infor
mációk lennének. Ugyanígy nem ártott vol
na a rövidítésjegyzék, névmutató és művek 
mutatója mellett legalább földrajzi mutatót 
is közölni. 

A kötet 953 tételt tartalmaz és a teljesség 
igényével készült. Szokásos elrendezési 
módszert alkalmaz az Összeállító. A Bibli
ográfiák, repertóriumok részt a Szövegfor
rások majd a Szakirodalom rész követi. 
Külön fejezetet képeznek a népszerűsítő 
irodalmat tartalmazó publikációk, és az 
utóéletét (későbbi kiadások, Balassi versei 
a folklórban, Balassi a tudományos kuta
tásban stb.) tárgyaló közlések. 

Minden hiányossága ellenére a Balassi
sorozat sikeres nyitó kötetének tekinthetjük 
ezt a kiadványt Remélhetőleg a sorozat 
következő kötetei a fent említett hiányos
ságokat is kiküszöbölik. Györe Géza 
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Mesteri, a haranglábak faluja 
Mesteri történelmi múltja szinte „tálalja" a 

emutatnivalókat. Képeslapsorozat kellene 
hhoz, hogy értékeit - idegenforgalmi látvá-
yosságként - bemutathatnánk. Fellapozva 
ét meghatározó művet: az 1982-ben és 
983-ban kiadott Vas megye földrajzi nevei 
s a Vasi műemlékek köteteit, e településről 
iemelkedő adatokat fedezhetünk fel. A föld-
ijzi neveket feldolgozók olyan dűlőneveket 
tnlítenek, mint a Kelta-temető, Kettős és 
gyes halom-dűlők, egyikéből római kőko-
orsó került elő. A Böröc-kút - vizét bőr k i -
tések gyógyítására használták - mintha elő-
ívetítette volna a termálfürdő eljövetelét. A 
lűemlékkötetben találjuk a műemlék temp-
unot, amelyet ez idő tájt „mentettek" meg. 
zek csupán kiragadott példák, de bizo-
yíték, hogy e kis falu képeslapjaira sok rnin-
sn kívánkozna. 
Nehéz lehetett a választás akkor, amikor a 

St kiadott új képes levelezőlapot megtervez
ik. Ahogy Kemenesalján elterjedtek a fából 
;solt, vagy kőből, téglából készült harang-
bak, itt ennek bőségében vagyunk. A falut 
;mutatni szándékozó képeslapon láthatunk 
£t szép építményt, sajnos a kettős-harangos 
maradt. Utcakép, kereskedelmi épületek je
nnek meg az egyik lapon, a másikon a für-
5i részlet. Mesteri ezáltal lehetett idegenfor-
ílmi hely, feltüntetve hazánk azon térképén, 
nely a 35 °C-nál melegebb hévízkutakat je-
ili. 
A képeslapkiadás természetesen elismerés

re méltó, de a felvázoltak szerint csupán kez
detnek tekinthető. Feladat tehát a választék 
bővítése, hisz éppen az idegenforgalom miatt 
nem lehet gond az eladásuk. Gondozott házak 
sora létezik, a fürdőnél új épület, a Rácz-fo-
gadó várja a vendégeket, kiépült az üdülőte
lep, említettük a felújított műemlék templo
mot, a szintén újjávarázsolt haranglábbal. A 
falu hátterét a Sághegy koronázza, és az ide

tartozó Intaháza kastélyépülete sem elhanya
golható, ott is fából épített harangláb jelzi a 
délidőt. 

Legendája is van a falunak, de ezt most ne 
említsük. Az viszont való igaz, hogy a község 
határában sok más mellett létezett egy major 
- Piripócsnak emlegették. Ha egy járókelőtől 
megkérdezték, hova tart, azt mondta: Piri-
pócsra. Ezzel kifejezvén azt, hogy kinek m i -
köze hozzá, merre vezet az útja. ü g y tudom, 
hogy Piripócs igazi neve: Erzsébet-major. 

Dala J . 

Őszkereső 
Rég megírt sorokon, rég el

sárgult virágokon az ősz nyo
mát kutatom. Mustszagú, pók
hálós pincék polcain ellob
bant, kormos gyertyák lángja 
mellett nem lelem. Törött hor
dó álmosan ásító dongái közt 
csak az IDŐ kóborol, mely 
méltóságosan végtelen és zo-
kognivalóan véges. 

Fák sárgult, lehulló le
velei oly beszédesek más
kor, de hallgatnak most, 
hiába faggatózom. Avatott 
írók sorain és veretes — más 
álmodta - képek kontúrjain 
keresném az őszt, de ott sem 
találom. 

Keresném tán benne az 
álom megnyugvását, de nem 
lehet az szép, ha zaklatott a 
fekhely. Mert gondoktól szürke 
a világ, tőle fakulnak el az oly 
beszédes színek, és fel sem tű
nik a gólyák, a fecskék hiánya, 
s az, hogy bőséges reggeli har
mat siratja el a Nyarat. 

Nem találom az őszt, mert 
belül mégis Nyár van. Mert le
hetnek vert, vesztett csaták, de 
belül az élet meleg, létezni 
akar, s ha agyunkban döröm
böl a mefisztók keserű kérdése: 
„És mi van AZ UTÁN?", az 
Élet csak bólint rá bölcsen, és 
összehúzott szeméből halvány 
derű és rejtelmes biztatás su
gárzik. 

Ezért nem lelem az őszt. 
Mert bennünk lehet, vagy raj
tunk kívül, nem számít, ha az 
Élet áll és él a végtelennek 
tűnő véges időben, s az egyik 
tekintet a másiknak adja a 

fényt. így mind egyre megy, 
milyenek a fák levelei és mi
lyen madárdal trilláz ágain. 
Állandó az örökké változóban 
és változó az örökké megma
radóban. 

Gyönyörű-fájdalmas, meg
ismételhetetlen visszatérő 
ŐRÖK PILLANAT! 

Makray László 

Mk Fogyatékkal élők 
ART '94 nemzetközi fesztiválja 
Szeptember elején Budapesten, a Petőfi Csarnokban rendezték meg 

az A R T ' 94 országos döntőjét, ami végül is nemzetközivé terebélye
sedett. A balatonfűzfői regionális döntőn területünkről többen is jogot 
szereztek a részvételre. A Kongresszusi Központban megrendezett 
gálán a Kemenesmagasi Citerazenekar és Köppe l A n i k ó versmon
dó vehetett részt. 

Holpert J e n ö n é , aki a Vas megyei csoport vezetőjeként volt jelen, 
nagyon sajnálja, hogy ugyanez nem adatott meg a Fekete Csillag 
cigánytánc együttesnek, amely nagyon színvonalas produkciót muta
tott be a Petőfi Csarnokban, és hatalmas vastapsot kapott. 

A szervezés nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után - tudtuk 
meg a csoport vezetőjétől. Az Állatorvosi Egyetem aulájában rende
zett művészeti kiállításon például, ahol ott voltak Soós T ibor sző
nyegszövései és Lukács iné Németh Ibolya kézimunkái is, nem le
hetett tudni, hogy az alkotók melyik országot vagy megyét képviselik, 
mert csak a neveket tüntették fel. Mint elmondta, sokan segítettek a 
rendezésben, de az eseménynek nem volt igazi gazdája, aki kézbe 
fogta volna a rendezvényt. 

A megyei és regionális döntők sokkal szervezettebbek voltak. 
* * * 

Holpert JenŐné kért meg bennünket az alábbiak közlésére: A 
nyár folyamán a Sághegyen ünnepel te 15 éves kapcsolatát Mura
szombat és a Szombathelyi Vasakarat SE, amit városnézés és ter
mészetesen sportversenyek előztek meg. Ezú ton köszönik meg az 
önkormányzat és az ERISZ Ruhaipari és Kereskedelmi Rt. anyagi 
segítségét , valamint a Krisztina csárda vezetőjének az árenged
ményt . 

Völgyi 
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A Biblia - Csernus Mariann előadásában -

Hogy lehet a Bibliát előadni? 
- morfondíroztam magamban, 
miután megláttam az ostffyasz-
szonyfai rendezvény plakátját. 
Bár már maga a Vizsolyi Biblia, 
rnint a legjobb, legszebb magyar 
Biblia-fordítás, vonzónak tűnt, 
hiszen Károli Gáspár, a X V I . 
századi református esperes fordí
tását utolérni lehetetlen. (Bizo
nyítékul szolgálnak az azóta ma
gyarul megjelent Bibliák.) 

Ostffyasszonyfán telt ház volt. 
Egyesek a szöveg, mások a téma, 
ismét mások a művésznő miatt 
jöttek el. 

Már a díszlet a maga egysze
rűségében áhítatra késztette a kö
zönséget. Az ikon a színpad kö
zepén, a virágok, az oltárt jelké
pező asztal a gyertyákkal, gyü
mölcsökkel templomi hangulatot 
árasztott; Csernus Mar iann mű
vésznő megjelenése fokozta ezt 

Ostffyasszonyfán 
az érzést. Károli Gáspár elősza
vát hallgathattuk meg elsőként, 
ezt követte Mózes I . Könyve. 
Megelevenedett előttünk a Te
remtés, az első bűnbeesés, szinte 
láttuk Ábrahámot, Sárát, Izsákot, 
Rebekkát, részt vettünk Ézsau rá-
szedésében, majd elkísérhettük 
Jákobot, részesei voltunk házas
ságkötéseinek és bepillanthat
tunk József életébe is. Máté és 
János Evangéliumából hallot
tunk részleteket, melyek segítsé
gével Jézus életébe nyerhettünk 
bepillantást. Az előadás János Je
lenéseinél érte el csúcspontját, s 
a feszültséget oldandó, Pál apos
tol Korinthusiakhoz írt I . levelé
vel zárult. 

Felsorolásom korántsem a tel
jesség igényével készült, inkább 
illusztrálni szerettem volna, hogy 
a Könyvek Könyvéből összeállí
tott részletek a teljes Bibliát tük

rözik - egyáltalán nem hiányoz
tak a - szándékosan - kihagyott 
részek. 

A művésznő másfél órára tel
jesen elvarázsolta a közönségét. 
Egyszer ő volt az elbeszélő, aki 
a Teremtést meséli el, másszor a 
Bűnbeesett Asszony, ugyanak
kor a Csábítót is megjelenítette. 
Szinte hihetetlen, hogy egy sze
mélyben volt Ábrahám - Sára, 
Izsák - Rebekka... Ő ítélkezett 
Halál angyalaként a halandók fe
lett, és a szeretetet hirdette Pál 
apostol személyében. 

Az előadóművész címet való
ban kiérdemli Csernus Mariann, 
hiszen úgy játszott a közönség
nek, a közönséggel, hogy az ész
re sem vette. Az előadás végén 
az emberek nem tudtak szabadul
ni a hatás alól. 

Köszönet ezért az estért Cser
nus Mariann művésznőnek és 

nem utolsósorban az ostffyasz-
szonyfai művelődési ház vezető
jének, d r . M e s t e r h á z y n é J á n o 
sa M a g d o l n á n a k , aki megszer
vezte ezt az előadást . 

Györéné Losoncz Andrea 

Lelki egészségvédelem 
Az 1994-es év a családot állította a figyelem középpontjába, ez a 

tény késztette a Szociális Segítő Szolgálat égisze alatt működő Csa
ládsegítő csoport munkatársait egy olyan cikksorozat elindításához, 
mely a családban előforduló különböző válságok megelőzéséhez, i l 
letve megoldásához nyújtana segí tséget 

A család az a legkisebb és legelső közösség, amelybe beleszüle
tünk. Ebben a közegben válunk gyermekből felnőtté, az itt ért hatások 
életre szóló nyomokat hagynak bennünk, döntően hatva további sor
sunkra. A társadalmi változásokra érzékenyen reagál a család mint 
egész, és tagjai egyenként is. E változások következtében átalakultak 
a hagyományos és sokáig sérthetetlennek hitt szerepek. A nő a családi 
tűzhely őrzéséből kilépett a társadalomba részben Önmegvalósítása 
érdekében, részben kényszerből, hogy a férjjel közösen teremtsék elő 
a család megélhetését biztosító anyagi javakat. A városi életmód szűk 
életteret nyújtott, felbomlottak a többgenerációs családok, melyeknek 
előnye és hátránya egyaránt volt, mindenesetre a dolgozó anya csa
ládon belüli segítsége a legtöbb esetben megszűnt. Sokan váltak fel
ügyelet nélküli „kulcsos" gyerekké. A faluban élő idősek elmagányo-
sodtak, ellátásuk komoly gondot jelentett és jelent a mai napig is. Az 
egyre növekvő munkanélküliség újabb nehézségekkel tetézi a csalá
dokat. A munkáját elveszített ember nem csak létfenntartási gondok
kal küzd, de mellőzése miatt lelkileg mélypontra kerül. A feles-
legesség érzését gyakran alkohollal próbálja feledtetni. A teljesség 
igénye nélkül villantottam fel néhány társadalmi hatás okozta válság
lehetőséget. S ekkor még nem esett szó a család természetes belső 
fejlődése során kialakuló gondokról, amelyek megjelennek a házas
társi kapcsolatokban, gyermek születése, nevelése, iskolába járás te
rületén, serdülés, önállóság megszerzése, felnőtté válás, szexualitás, 
idősödés, betegségek, gyász feldolgozásával kapcsolatban. 

Legtöbbször a család úrrá lesz a kritikus helyzeteken, de gyakran 
előfordul, hogy külső segítséget kell igénybe vennie, aki az adott 
problémától függően lehet jogász, szociális munkás, orvos, pszicho
lógus, lelkész stb. 

Felismerve, hogy a bajokat könnyebb megelőzni, mint a már kiala
kult súlyos helyzeteket megoldani, az országban egyre több helyen, 

így városunkban is működik mentálhygiénés tanácsadás, mely a lelki 
egészségvédelmet szolgálja. Célja, hogy a felhalmozódott megoldat
lan vagy rosszul megoldott problémák ne vezessenek lelki betegségek 
kialakulásához. A konfliktuskezelést tanulni lehet, szakemberek se
gítenek rávezetni az embert arra, hogy Önmagát jobban megismerve, 
saját erőforrásait felhasználva új megoldási formákat találjon. Lelki 
segélyszolgálatunk bármilyen életkorú embertársunk rendelkezésére 
áll. A reménytelennek hitt esetekből is van k i ú t 

Mégis úgy érezzük, hogy elsősorban a fiatalokért vagyunk felelő
sek, hisz ők a jövő családalapítói, ezért olyan fontos, hogy a világról, 
az emberi kapcsolatokról, emberi értékeinkről megfelelő szemlélettel 
rendelkezzenek. Elképzelésünk szerint helyes lenne beépíteni a tan
rendbe a nemzeti alaptanterv figyelembevételével kidolgozott lelki 
egészségtant. Munkatársaimmal együtt az ifjúság részére önismereti 
csoportok vezetését tudnánk vállalni. 

ö r ö m m e l működünk együtt az Eötvös iskola igazgatójával, aki 
lelki segélyszolgálatunknak kaput nyitott. Egyelőre a gyerekek jeligés 
leveleire válaszolunk, de egyéni tanácsadásra is lehetőségünk nyílt. 

Elkövetkező írásainkkal szeretnénk elérni, hogy a családokban 
könnyebben észrevegyék a közelgő „vihar" apró előjeleit, hogy a 
segítségkérés természetes része legyen gondolkodásunknak. 

Sz. V. 

I 
H l Véradási hírek 

Értesítjük Celldömölk város és a városkörnyék községeinek la
kosságát, rninden kedves véradónkat, hogy mindazok, akik a szer
vezett véradónapokon nem tudnak részt venni, vagy ezeken kívül 
kívánják a celldömölki kórházban folyó gyógyító munkát véradá
sukkal segíteni, 1994. október l-jétől minden héten csütörtökön 
8-tól 15-ig a kórház vértranszfúziós állomásán adhatnak vér t 

VÉRADÁS LESZ 
október 21-én Keléden a kultúrházban 14-től 15 óráig, 

Karakón a kultúrházban 16-tól 18 óráig, 
október 27-én Celldömölk sági városrészén a kultúrházban 

15-től 18 óráig. 
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A celldömölki zsidóság múltjából 
A holocaust évfordulója kell, 

hogy emlékeztessen bennünket a 
múlt embertelen tetteire, 50 éve 
következett be a magyar zsidóság 
tragédiája, fizikai megsemmisítése. 
Magyarországon különösen drá
maivá tette a zsidóság tragédiáját 
az a tény, hogy a háború utolsó hó
napjaiban küldtek halálba százez
reket. A gázkamrák, kemencék so
ha nem üzemeltek olyan intenzitás
sal, mint 1944 nyarán, amikor a 
magyar szállítmányok oda érkez
tek 

A soha nem feledhető borzal
makról sokat hallottunk és olvas
hatunk. Úgy gondoltam, ezúttal a 
kevésbé ismert celli zsidóság törté
netét tekintsük á t Ez sem könnyű 
feladat, mert a történetre vonatko
zó dokumentumok is elpusztultak, 
morzsánként lehet összegyűjteni a 
használható adatokat 

Kemenesalja községeiben jóval 
korábban találkozunk zsidó csalá
dokkal, mint nálunk. Ennek oka az 
a törvényi korlátozás volt, ami 
megtiltotta a zsidók városba költö
zését Városok alatt a mezővárost 
is értjük. Ezt a merevséget a re
formkorszelleme 1840-ben oldotta 
fel. Ezután kezdődhetett meg a zsi
dók városokba telepedése. Az első 
három nevét említjük meg, megje
gyezve, hogy kapcsolat korábban 
is vol t Az 1840-es évek elején ipa
rosok és gazdálkodók Kemenesalja 
gazdasági életének fejlesztésére 
egy társasági takarékpénztárt hoz
nak létre, a részvényesek között 
nemcsak Kis Czell lakói, hanem 
vidékiek, közöttük zsidók is töb
ben vannak. 

Pontosan nem tudni, milyen 
szempontok érvényesültek a letele
pedés engedélyezésénél. Azt azon
ban ismerjük, hogy az első zsidó 
lakos 1841-ben P k k Zsigmond 
kereskedő vol t Nemesdömölkről 

költözött be. Alapító tagja volt a 
Vas Megyei Gazdasági Egyletnek, 
Ferenc József a faipar fejlesztéséért 
nemesi címet adományozott szá
mára. A város bírája vo l t A máso
dik letelepedő Freund Benedek 
orvos Simonyiból, aki a szabad
ságharc idején a nemzetőrségben 
tevékenykedett, ő t követte dr. Jo¬
achim jő nevű és köztiszteletben 
álló orvos. Gyermekeinek nevelője 
a Kossuth környezetéhez tartozó 
Helfi Ignác vo l t 

Egy megyei összeírásban 1848-
ban 39 zsidó személyt említenek, 
közülük egy-egy bajor és morvaor
szági származású, a többi magyar. 

A nagyobb arányú letelepedés a 
60-as években indult meg. Foglal
kozásra nézve főleg kereskedők és 
vállalkozók jönnek, nagy részük a 
magasabb adófizetők közé tarto
zott, így jelentős mértékben hozzá
járultak a település anyagi jólété
nek fejlesztéséhez, bővüléséhez. 
Volt köztük mészáros, asztalos, 
szabó, szobafestő, fodrász, üveges, 
kefekötő és szülésznő is. 

1895-ben már 78 családról tu
dunk. A település a megyei zsidó
ság központja lett. Az adófizetés 
mellett a humanizmus terén is lé
pést tartottak a korral. Emberbaráti 
intézmények, egyesületek rendes 
és pártoló tagjai. Elemi csapások 
miatt nyújtott támogatásaik jóval 
meghaladják a náluk nagyobb fele
kezetek adományait. Kiterjedt kap
csolatokkal bírtak, a hazai és kül
földi hírességeket dísztagoknak vá
lasztják. 

Kezdetben a hívek száma a 
szomszédos községekben nagyobb 
vol t előbb Simonyiban, majd Ne-
mesdömölkön tartják istentisztele
teiket Amikor a hívek száma meg
haladja a nemesdömölkiekét k i -
bérlik a régi posta épületét Ez is 
kicsinek bizonyult ezért a Korona 

A Budapestre vitt celldömölki emlékmű 

nagytermében tartották a főbb ün
nepeket 

Kis Czell zsidósága 1870-ig 
még a simonyi ortodox, konzerva
tív jellegű hitközséghez tartozott. 
A tagok nagyobb része azonban a 
vallási rituálé vonatkozásában a 
modem kor követelményeihez al
kalmazkodó neológoghoz állt kö
zel. Továbbá Kis Czellt alkalma
sabbnak találták a vallási élet köz
pontjává tenni. A nézetkülönbsé
gekből szakadás lett 1870. február 
28-án tartott alakuló közgyűlésü
kön kimondták az önálló hitközség 
megalakulását 

Előtérbe került a templomépítés 
ügye, amely ugyan sok nehézségbe 
ütközött de a hívek áldozatkész se
gítsége nyomán 1882. március 31-
én felavatták a község egyik leg
szebb épületét. A templom terve
zője az a Schöne Lajos, aki a 
szombathelyi zsinagógát tervezte, 
a celli annak kicsinyített mása. 
Avatóbeszédében \euman Ede 
rabbi jelölt az ernyedetlen munkára, 
a közjóért való fáradozásra és ha
zafiságra buzdította híveit. A temp
lomban képzett kántort alkalmaz
tak és énekkar működött 

1872-ben iskolát szerveztek 
1874-ben Hollósy Jusztinián apát 
támogatásával temetőtelket vásá
roltak. Az apát úr jóindulatát más
kor is érezhették. Vegyünk egy 
másik példát Rosenberg Henrik 
Hollósy apát nevére alapítványt 
tett azzal a céllal, hogy a bíró a 
kamatokból a szegénysorsú polgá
rokat segítse valláskülönbség nél
kül. 

Az ortodox ág 1908-ban épít 
templomot 1909-ben külön teme
tőt nyitnak. A két ág közötti kü
lönbség a vallási rituáléban vol t 
egyébként békességben éltek. Bé
kességben éltek a község polgára
ival is. Az első problémák a világ
háború után, 1918-1919-ben kez
dődtek. A zsidókat azzal vádolta az 
antiszemita politika, hogy ők a szo
cializmus és kommunizmus sze
kértolói, óke t tették meg bűnbak
nak az ország társadalmi-gazdasági 
problémáiért. Celldömölkön a fel
heccelt tömeg öt zsidót vert agyon. 

Jöttek a különböző megszorítá
sok, elbocsájtások, megszégyenítő 
megkülönböztetések, majd jött a 
munkaszolgálat, következett a já
nosházi, sárvári gettó, a haláltábo
rok, a leírhatatlan nyomorúság és a 
pusztulás. 

A hitközség lélekszáma 1944-ben 
550 fő, a mártírok száma 456 fő. E 
történeti visszatekintéssel reájuk em
lékezünk. Káldos Gyula 

2oB 
A Sághegy 

jogáról 
Lassan száz esztendeje lesz 

annak, hogy a Sághegy a som
lói borvidékhez tartozott Ne
ves szakemberek állították 
össze az 1899-ben megjelente
tett Útmutató a szőlőtermesz
tésre című tanulmányt Ekkor 
hegyünket az említett borvi
dékhez sorolták, ezt 1930-ban 
eltörölték, azóta sem történt 
meg a kijáró rang megszerzése. 
Minek kell ez? - tehetik fel a 
kérdést. Elsősorban azért, mert 
a sághegyi bornak ez az elisme
rés megjár, sőt a Kissomlyó 
hegynek is. Továbbá a történelmi 
múlt is megköveteli, csakúgy, 
mint a mai szorgalom. 

Szomorúan láthatjuk a Ma
gyar történelmi borvidékek dísz
es térképét amelyen nem szere
pel a Sághegy. Most új elhatáro
zás kezdetén vagyunk. Össz
hangban a Kissomlyó hegyi gaz
dákkal, kezdeményezzük az ér
vényben lévő MÉM 40/1977. évi 
miniszteri rendelet felül
vizsgálatát, valamint azt hogy 
soroljanak vissza minket a som
lói borvidékbe. Nagy lehetőség 
van erre, hisz a megválasztott új 
országgyűlési képviselő a parla
ment gazdasági bizottságában 
dolgozik. Ezúton is kérjük Szabó 
Lajost tegyen lépéseket az emlí
tett ügyben. 

Hegyi nagyok 
Probus, IV. Béla, Berzsenyi 

- nagy nevek hegyünk „címe
rében". Pannóniába, így a Ság
hegyre is a neves római császár 
telepítette be a szőlőt. Élet
rajzából olvashatjuk, hogy 
mennyire szorgalmazta e fon
tos növény meghonosí tását . 
Azt is tudjuk, hogy I I . (VAK) 
BÉLA királyunk egy vár építé
sét kezdte el a Sághegyen. Azt 
már kevesebben tudják, hogy 
I V . BÉLA királyunk (1235¬
1270) is tett intézkedéseket a 
vidék benépesítésére. Szorult 
helyzetében erre menekült haj
danán, a Kissomlyó tetején ta
lálható sziklán pihent meg, ki
rálykőnek nevezik azt azóta. Ó 
hozatott Moreából olasz telepe
seket, akik értettek a szőlőmű
veléshez, így került ide, erre a 
vidékre az olasz eredetű FUR
M I N T szőlőfajta. BERZSE
N Y I DÁNIEL (1776-1835) is 
kedvelte a szőlőt Elköszönő 
sóhajában mély fohásszá emel
te szívében a Sághegyet és ej
tett könnyet érte. 

Dala 
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Tornászlányok jubileuma 
Szűk körben, szerény keretek 

között ünnepeltek a celldömölki 
tornászlányok és edzőjük, Czu-
por Fe rencné . Szeptember 15-
én volt tíz éve, hogy a lányok 
ismerkedni kezdtek a toraászás 
alapjaival. Ahogy edzőjük - a lá
nyok Éva nénije - mondja, ami
kor a Kemenesaljái Művelődési 
Központban meghirdették az 
óvodás tornát, nem is annyira a 
versenyzésre való felkészítés, 
mint inkább az egészséges élet
mód kialakítása volt a cél. Hat
vanhét négy és hat év közötti 
csöppség jelentkezett az első 
edzésre. Később számtalan be
mutatót tartottak helyben és a 
környéken. Pár éven belül felme
rült annak az igénye, hogy verse
nyeken is megmutassák a tudásu
kat. Ennek egyetlen akadálya az 
volt, hogy helyben nem létezett 
tornász egyesület vagy szakosz

tály. Ezen a problémán a szom
bathelyi Berzsenyi Dániel Tanár
képző Főiskola testnevelés tan
székének vezetője, d r . G á l Lász
ló segített: a főiskola Universitas 
Sporttegyesületének keretei kö
zött működhetet t a szakosztály. 
1989. július 15-én megalakult a 
Celldömölki Eötvös Diák Sport
egyesület. A torna szakosztály -
ugyanúgy mint korábban - me
gyei szinten minden évben csa
patversenyben első lett, egyéni
ben viszont az első hat helyezés 
közül öt mindig az övék. Az 
1993/94-es tanévben a csapat or
szágos hatodik, egyéniben So
mogyi Judit viszont ötödik lett. 
Kezdetben B u t i M ó n i k a volt a 
legügyesebb. Rajtuk kívül az él
vonalban áll Tánczos Jú l ia , 
Holczer Helga, Hende I ld ikó és 
Szélesi An ikó . Ő k alapító tagok, 
hiszen óvodás koruk óta űzik ezt 

Tornabemutató a „hőskorban 

Egy emlék a hollandiai útról 

a sportot. Az ünnepségen át is ve
hették az alapító tagoknak kijáró 
oklevelet. A később bekapcsoló
dottak közül érdemes megemlíte
n i Dobson Eszter és Imre Noé
m i nevét, akik diákolimpiai szin
ten értek el kiváló eredményeket. 

Czupor Ferencné valamikor 
maga is versenysportoló volt. 
Edzőként nem ismert és nem is 
ismer lehetetlent. Számtalan aka
dályt kellett leküzdenie ahhoz, 
hogy a csapat fennmaradjon, és 
ilyen eredményeket érjen el. Szá
mos olyan munkát is kénytelen 
vállalni, ami talán nem is a csapat 
edzőjének a feladata lenne: pá
lyázati anyagokat készít, szervez, 
anyagi támogatásért kilincsel stb. 
Mindezek nyomán az utóbbi 
években több külföldi utat tudott 
szervezni. Jártak Olaszország
ban, Ausztriában és Hollandiá
ban. A sporttorna celldömölki jö 
vőjéről bizakodva szól, bár a lá
nyok egy része most nyolcadi

kos, ezért sporttevékenységüket 
valószínűleg máshol fogják foly
tatni. Az edzőt büszkeséggel tölti 
el, hogy tanítványai közül néhá
nyan testnevelő tanárnak készül
nek. Valamelyikük idővel bizo
nyára a celldömölki sporttorna 
szinten tartásán fog dolgozni. 
A m i viszont az utánpótlást i l let i , 
itt sincs különösebb gond. Ismét 
indul óvodás tornacsoport a Ke
menesaljái Művelődési Központ 
szervezésében. Talán, pályázati 
pénzből, sikerül végre speciális 
tornatermet kialakítani. Biztosan 
nem lesz gond a j ö v ő évi külföldi 
úttal sem. Hogy pontosan hová? 
Erről az edző - egyelőre - nem 
nyilatkozik. 

Ha arról érdeklődünk, melyek 
voltak a legszebb pillanatok szá
mára edzői pályafutása során, rö
viden azt válaszolja, hogy az, 
amikor az óvodások megtanultak 
szépen sorba állni és helyesen 
járni. Györe Géza 

A testvériskolai kapcsolatok jegyében 

Gáyer-táborok a nyáron 
A Gáyer iskola diáksportkörének szervezésében immár hagyományos 

kerékpáros táborra került sor a nyári szünidőben. 13 tanuló két pedagógus 
felügyeletével kerekezett Balatonedericsen és Badacsonyon át Balaton-
rendesig. A magyar tenger partján bekapcsolódtak a Gáyer iskola ott 
nyaraló felsőseinek heti programjába, illetve délelőttönként külön kerék
páros túrákat szerveztek (Révfülöp, Kékkút stb.). A táborban csereüdül
tetés keretében a dunaszerdahelyi testvériskola 25 diákja vett részt, s velük 
a közös rendezvények, kirándulások révén tovább színesedett az élmé
nyekben amúgy is gazdag hét. Tikkasztó hőségben Ült nyeregbe a kis 
csapat és új, a S alföld-Tapolca útvonalon tették meg a hazafelé vezető út 
első szakaszát. 

A szlovák kapcsolat folytatásaként közvetlenül a tanév kezdete előtt 
Dunaszerdahelyen egyhetes kézilabdás edzőtáborban vett részt az iskola 
13 leány és 11 fiú tanulója Fehér László, Fehérné Gyömörey Katalin 
és Márczi Győző pedagógusok kíséretében. Az utazás Balogh Zsolt 
magánfuvarozó 50 százalékos kedvezménnyel rendelkezésre bocsátott bu
szával zajlott le. Az edzőtáborban napi háromszori ezdés szolgálta a ver
senyidőszakra való felkészülést. A gyakorlás monotóniáját edzőmérkőzé¬
sek oldották: a lányok és fiúk összesen 8 alkalommal mérték össze ere-

Csoportkép a kerékpártúrán 

jüket a vendéglátókkal. A szoros program ellenére szakítottak időt arra, hogy 
a közeli, általuk addig csak hírekből ismert bősi vízi erőművet megtekintsék. 
A közösen eltöltött egy hét erősítette a csapategységet, valamint ápolta a 
testvériskolák intézményes és a diákok személyes kapcsolatát is. 

-bor 
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NB Il-es 
férfi kézilabda-bajnokság 

T a r J á n - C V M S E - C e l l k o l o r 22:18 (11:7) Tarján, 100 néző. Cell
dömölk: Dénes Á. - Kósa (5), Fonyó (1), Horváth A . (7), Gulyás, 
Ludvig (1), Tóth R. (4). Csere: Harkály, Varga Sz., Kiss Sz. 

A mindössze tíz játékossal érkező és stabil kezdőemberek (Gőcze, 
Kiss Z.) nélkül felálló celliek későn vették fel a játékritmust a jól 
összpontosító hazaiak ellen. Az első játékrészben szerzett négygólos 
előnyét a második félidőben feljavult vendégek ellen biztosan őrizte 

• meg a tarjáni gárda. 
CVMSE-Cel lko lor - Sopron 33:26 (15:13) Celldömölk, 250 néző. 

CVMSE: Dénes Á. - Kiss Z. (6), Horváth A. (9), Gőcze (3), Gulyás 
(3), Kósa (5), Tóth R. (3). Csere: Varga Sz. (1), Redőcs, Nagy, Kiss 
Sz. (3). 

Végig vezetett a hazai csapat a soproniak ellen, akik a mérkőzés 
folyamán több ízben is csak két gólra tudtak felzárkózni. A második 
félidő közepe táján dőlt el a találkozó, mert ekkor lépett meg 25:18-ra 
a CVMSE. A vendégek a nyitott védekezést jól alkalmazó celliek 
ellen nem találták meg az ellenszert. 

KÉT VÉLEMÉNY AZ ŐSZI IDÉNY KÖZEPÉN 

H O R V Á T H A T T I L A , a csapat gólzsákjává lett kölcsönjátékos: 
Tavaly a Tanárképzőben játszottam. Nekem nagyon tetszik az itteni 

légkör, igazi közösségbe csöppentem. A főiskolai együttes a szó 
klasszikus értelmében nem szombathelyi csapat volt, itt viszont már 
az eddigi találkozókon is éreztem a közönség támogatását. Helyzetem 
tulajdonképpen a 22-es csapdájához hasonlít, mert hivatalosan a Ta
nárképző játékosa maradtam, és ha jól szerepelek, akkor biztos, hogy 
ők is számítanának rám... Ezzel egyelőre nem foglalkozom: az a 
dolgom, hogy minden mérkőzésre tisztességesen felkészüljek és m i 
nél eredményesebb legyek, hiszen ezért szerződtettek! 

K Ó S A O T T Ó játékos-edző: 
Az új csoportban magasabb játékkultúrával rendelkező együttesek 

találhatók: az ész és erő együtt érvényesül, míg tavaly a nyers erő 
dominált. A 4-5. hely megszerzését tartom reálisnak a jobb játékos
állományt felvonultató két várpalotai gárda és a Balatonfüred mögött . 
Sikeres bajnoki szezont zártunk, ennek ellenére az új idény nem úgy 
indult, ahogy mi szerettük volna: a csapat körüli háttérmunka kíván
nivalókat hagy maga után. Molnár Jani is búcsú nélkül ment el, és a 

táskámban van még 20 igazolás, olyan fiatalembereké, akik nem kö
zölték távolmaradásuk okait... Végig kellene gondolni, hogy az álta
lános és középiskolás korú szervezett versenyeztetés, tehetségfejlesz
tés után mi lehet helyben a továbblépés útja. Nagyon fiatal ez a 
mostani együttes, egzisztenciájuk nem megalapozott és erősen mene
dzselni kellene őket. A helyi elvárásokkal sem vagyunk tisztában, 
mert mi azt szeretnénk, ha közölnék: ezt a helyezést tűzik k i célul, 
amelyhez ilyen feltételeket tudnak biztosítani. Sajnos, erről szó sin
csen... 

Megyei labdarúgó-bajnokság 
V a s v á r - C V M S E 3:0 (1:0) Vasvár, 400 néző. Celldömölk: Zseli 

- Nagy A., Sebestyén N . , Pázsi, Sebestyén A. - Varga N . , Molnár, 
Kolonics, Varga I . - Sárközi (Horváth Zs.), Dénes. 

A bajnoki éllovas otthonában nem lehettek túl vérmes reményei a 
celli csapatnak. A várakozásoknak megfelelően sima mérkőzésen 
ennyivel jobb volt a hazai együttes. 

C V M S E - E g y h á z a s r á d ó c 1:1 (0:1) Celldömölk, 500 néző. Góllö¬
vŐ: Molnár I . Celldömölk: Finta - Nagy A . , Sebestyén N . , Pázsi, 
Sebestyén A. (Sárközi) - Varga I . , Kolonics, Varga N . , Dénes (Jáno
sa) - Molnár I . , Szabó Zs. 

A bajnoki tabella vége felé elhelyezkedő vendégek ellen nehezen 
tudta itthon tartani legalább az egyik pontot a celli együttes. A csapat 
sorra fogadja a szerényebb képességű ellenfeleket, ennek ellenére 
hazai pályán hullajtja az értékes pontokat, amelyek a végel
számolásnál nagyon fognak hiányozni. 

C V M S E - M a r k e r 1:1 (0:0) Celldömölk, 300 néző. Góllövő: Szabó 
Zs. 

A csapat gyenge szereplése meglátszott a lelátókon, mert jelentősen 
megcsappant a szurkolótábor. Az előjáték igazán kedvező volt, hiszen 
az ificsapat 19:l-re lemosta a pályáról a horvátzsidányiakat egy ka
baréba illő meccsen, amelyről nem írhatjuk, hogy a gólarány túlzott, 
mert a celliek két büntetőt is kihagytak... 

Egyenlő erők küzdelmét hozta a felnőttek 90 perce. A vendégek 
szereztek vezetést, amit csak 3 perccel a lefújás előtt tudott kiegyen
líteni a CVMSE. A Marker számos ordító gólhelyzetet hagyott k i 
használatlanul, a hazaiaktól pedig a szerencse pártolt el: négy alka
lommal is a kapufán csattant a labda! Az utolsó 10 percben rohamo
zott úgy a hazai gárda, ahogy végig kellett volna... 

Asztalitenisz 
CVMSE-PEAC H . 10:4 
Győzött Molnár Balázs 3, Gáspár Gábor 3, 

Máthé Gyula 2, Molnár-Gáspár és Máthé-Olbei 
páros. Nem várt győzelem. 

Pécsi Ktnlzsl-CVMSE 10:5 
Győzött Molnár Balázs 2, Gáspár Gábor 2, 

Máthé Gyula 1. Nem volt esély a pontszerzésre 
a tavalyi bronzérmes ellen. 

CVMSE-DunaúJváros 10:5 
Győzött: Molnár Balázs 4, Gáspár Gábor 3, 

Máthé Gyula 1, Botfa Tibor 1, Molnár-Gáspár 
páros. Molnár és Gáspár kiemelkedő játékával 
magabiztosan nyert a CVMSE az első hazai NB 
Il-es mérkőzésén. 

A Vas megyei Tizek bajnokságán az ifjú
ságiaknál második lett Ölbei Péter, az újon
coknál szintén második Kiss Péter, harmadik 
Németh Tamás (valamennyien a C V M S E -
Gáyer DSK versenyzői). 

Sági sport 
Megkezdték az alsósági iskola szabadtéri 

sportlétesítményeinek átalakítását. A labda
rúgópályán kívül kézi-, röplabda- és atlétikai 
pályát szándékoznak kialakítani. A salakos 
pálya helyén pedig rövidesen épül a torna
csarnok. ^ 

Az ASE labdarúgócsapata Kenyériben lé
pett pályára és 0-0-ás eredményt ért el. 

A nemzetközi motocross Sághegy Kupa 
versenyre október 16-án (vasárnap) kerül sor 
a volt homokbánya területén 50-től 500 cm 3 -
ig hat kategóriában. Edzés 10 órától, a ver
seny pedig 12.30-tól kb. 18 óráig tart. Előző 
nap 10 órától rendhagyó sportnap lesz a mo
tocross pálya melletti területen. (V) 

Celldömölk Város 
önkormányza t ának lapja. 

Felelős kiadó: 
M A K K O S ISTVÁN polgármester. 
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