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Az új kórházigazgató: 
dr. Rakonczai Ervin 
Eredményes és gyors munkát végzett leg

utóbbi ülésén a celldömölki képviselő-testület: 
kinevezték a kórház és a gimnázium igazgatóját. 
Az eredetileg három pályázó közül - dr . Hu
szár Zoltán időközben visszalépett - dr . Ra
konczai Ervin és dr. Farkas Péter válaszolt a 
képviselők kérdéseire, amelyek azt firtatták, k i , 
hogyan képzeli el a kórház jövőjét. Titkos sza
vazással végül 11 igen szavazattal a képviselő
testület május 18-i hatállyal határozaüan időre 
a belgyógyászati osztály eddigi vezetőjét, dr. 
Rakonczai Ervint nevezte ki a kórház-rendelő
intézet igazgatójának. A Berzsenyi Gimnázium 
élére egy pályázó volt, Vinter József, az eddigi 
igazgató. A képviselőknyílt szavazáson egy tar
tózkodással Vinter József kinevezéséről döntöt
tek, ami Öt évre szól. Gy. 

Akár engedetlenségi akció is lehet 

Tiltakozó nagygyűlés a kórházért 
A celldömölki kórház léte veszélyben fo

rog - hirdették a szórólapok városszerte, s 
egy békés demonstrációra invitálták a lakos
ságot. A különböző társadalmi és politikai 
szervezetek által rendezett megmozdulásra 
ezerfős tömeg vonult k i a K M K előtti térre 
május 12-én délután, kifejezve ezzel is, hogy 
„nekünk kórház ke l l !" A téren az alkalomhoz 
egyáltalán nem illő zene fogadta a lakosságot 
és a transzparensekkel felvonuló egész
ségügyi dolgozókat. 

Nagy Pé te r , az M D F helyi vezetője kö
szöntötte a megjelenteket, és drámai szavak
kal érzékeltette, mi vár a lakosságra a kórház 
bezárása esetén. Nem engedhető meg -

(Folytatás a 2. oldalon) 

Van, aki búcsúzott, van, aki nem 

Ballagó diák, indulj el! 
Ott álltál ünneplőbe öltözve a v i 

rágdíszbe borult iskolában. Válla
don a nagy útra indulást jelképező 
tarisznya, kezedben virág. Hallgat
tad az igazgató úr búcsúztató be
szédét és szemeddel a tömeget fi
gyelted. Láttad, amint édesanyád 
elmorzsol egy könnycseppet a sze
mében, apád büszkén húzza ki ma
gát és öcséd idétlen vigyorral fi
gyeli az ünnepélyt. Ajkad boldog-
szomorú mosolyra húzódott, míg 
végignéztél társaidon, akikkel az 
elmúlt éveket eltöltötted. Tudtad, 
soha többé nem lesztek így együtt. 

az osztálykirándulások, a nehéz 
dolgozatok, a diákcsínyek múló 
emlékek csupán. Hányszor sóhaj
tottál fel: bárcsak lenne már vége 
az iskolának! És most ott álltál az 
ünneplők között, és fájt, hogy vé
ge, de már kíváncsian fordulsz az 
új, a felnőttek világa felé. Tudod, 
hogy a következő napok vizsgái 
csak az első megpróbáltatások az 
ÉLET kapujában. A túljelentkezé
sek, a továbbtanulás nehézségei, a 
munkanélküliség és az álláskeresés 
problémái valósággá válnak szá
modra is. (Folytatás a 3. oldalon) 

Felhívás borversenyre s-a 

Az Alsósági Tavaszi Napok keretében kemenesaljai borver
senyt rendeznek május 27-én, szombaton 11 órától a Sághegy 
Fogadó pincéjében. Eredményhirdetés: délután 16 órakor. Ne
vezni csak saját borral lehet. Nevezés és a borok leadása: 1995. 
május 26-án, pénteken este 8 óráig a Sághegy Fogadóban. M i n 
den nevezett borból fajtánként 2 zárt palackkal kell leadni. Ne
vezési díj: fajtánként 50 forint, amit a borok leadásakor kell 
befizetni. 

* 
Az Alsósági Tavaszi Napok részletes programja lapunk 6. 

o lda lán t a lá lha tó . 

Ki tud többet Magyarországról? 

Lajos-siker Celldömölkön 
Harmadízben rendezett megyei műveltségi vetélkedőt május elején a 

celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium. A kétévenként meghirdetett 
verseny idei témája Balassi Bálint és kora volt. E korszak szellemét idézi 
a mottóul választott, a végvári vitézekről szóló versrészlet: „Emberségről 
példát, vitézségről formát / mindeneknek Ők adnak..." Ez a gondolat 
összekapcsol történelmet, irodalmat Balassi személyén keresztül, össze
kapcsol múltat és jelent: a mai középiskolások tudásukkal, felkészültsé
gükkel, lelkesedésükkel tisztelegtek X V I . sázadi elődeink, Balassi és 
kortársai előtt. 

A versenyzők négytagú csapatai írásban és szóban adtak számot arról, 
hogy jártasak az adott kor történelmi, politikai kérdéseiben, ismerik ze
néjét, irodalmát, művészetét, divatját. A verseny napja Berzsenyi Dániel 
születésnapjához kötődik, a versenyző csapatok és a zsűri tagjai részt 
vettek a gimnázium hagyományos Berzsenyi-ünnepélyén is. 

A vetélkedő győztese a Nagy Lajos Gimnázium csapata lett, a második 
helyezettek a körmendi Kölcsey Gimnázium versenyzői, harmadikként 
pedig a sárvári Tinódi Lantos Sebestyén Gimnázium diákjai végeztek. 

Március 12-éről május 11-én 

Képviselői tájékoztató Alsóságon 
Május 11-én lakossági tájé

koztatót tartott Egyházashetyén 
Szabó Lajos országgyűlési kép
viselő. A téma - amelyre öt falu 
lakóit és képviselőit várták - a 
március 12-én meghirdetett kor
mányprogram volt. Az előadás 
után a résztvevők az egész

ségügyi ellátással, a mentőkkel, 
a családi pótlékkal és a minimál
bérrel kapcsolatban tették fel a 
legtöbb kérdést. A rendezvényen 
jelen volt Nóvák Ö d ö n , a Vas 
Megyei Közgyűlés gazdasági bi
zottságának elnöke is. 

V. L. 
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Tiltakozó nagygyűlés a kórházért 
(Folytatás az 1. oldalról) 

mondta - hogy a fővárosban egy íróasztal 
mellett döntsék el kórházunk sorsát. 

Makkos István polgármester biztosította 
a megjelenteket arról, hogy a képviselő-tes
tület egy emberként kiáll a kórház megmen
téséért. Még nincs konkrét niinisztériurni 
döntés arról, mely egészségügyi intézménye
ket akarják megszüntetni. Valószínűleg júni
us végére fog eldőlni a kórház sorsa. 

Dr . G r ú b e r M á r i a a kórház történelét is
mertette, majd szólt az egészségügy problé
máiról és az itt dolgozók nehéz helyzetéről. 
Az utolsó felszólaló, Helm Géza a vasutas
társadalom nevében szólt. Az elégséges szol

gáltatás szintjére akarják csökkenteni az 
egészségügyet, és ez nem engedhető meg -
hangsúlyozta. - Akár engedetlenségi akció
val is meg kell akadályozni, hogy kórházunk
ból elvigyék a felszereléseket, hiszen vala
mennyiünk érdeke, hogy a rászorulók ellátá
sára működő kórház maradjon városunkban. 

A polgármester elmondta, hogy a nagy
gyűlés után tiltakozó nyilatkozatot állítanak 
Össze, amit eljuttatnak: az illetékesekhez. A 
döntésig pedig várni kell az újabb híreket, a 
tárgyalások eredményét, s remélni, hogy az 
országon várhatóan végigsöprő tiltakozó 
megmozdulásoknak lesz hatásuk. H. H. 

Fotó: Völgyi L. 

Előadás 
a szlovéniai magyarokról 

Május 8-án a Kemenesaljái Berzsenyi Asz
taltársaság szokásos havi összejövetelén a 
szlovéniai magyarokról tartott alapos és ér
dekfeszítő előadást Székely A n d r á s Berta
lan magyarságkutató, a Határon Túli Magya
rok Hiva ta lának osz tá lyvezető je . A téma 
azon előadások egyike, amely a határon kívül 
élő magyar kisebbség bemutatását tűzte ki 
célul. 

Szlovéniában kiemelt helyet kap a nemze
tiségi kérdés. Példaértékű megoldásokat sike
rült kialakítaniuk, amelyeket a Jugoszláviától 
való leválás után még csak tovább finomítot¬
tak. Az előadásból megismerkedhet tünk a 
kétnyelvű iskolával, ahol a szlovén gyerek is 
tanul magyarul, hallhattunk a kisebbségi in
tézményrendszerről, érintőleg szó volt irodal
m i és művészeti életről is. Székely annak el
lenére, hogy ő is példaértékűnek tartja a szlo
véniai helyzetet, szólt a gondokról is, hiszen 
a többségi nemzet nem minden tajga nézi jó 
szemmel a kisebbségek jogait. 

Előadását riportfilm vetítésével zárta, ame
lyen - ha csak két dimenzióban is - láthattuk 
a szlovéniai magyarság politikai és kulturális 
vezetőit, akik reálisan, minden kendőzés nél
kül szóltak helyzetükről. 

Ezzel még nem fejeződött be a sorozat, 
hamarosan az ausztriai, azt követően a hor
vátországi magyarokról hallhatunk előadást. 

* SJ-

Az egészségügy állapotának javítása alapvető feladat 
Interjú az egészségügyi és szociális bizottság elnökével 

Oszkó Imre , a városi kórház 
anyaggazdálkodási csoportveze
tője az MSZP színeiben indult és 
jutott a 7. sz. választókörzet kép
viselőjeként az önkormányzati 
testületbe. A testület az 50 éves 
képviselőt bízta meg az egész
ségügyi és szociális bizottság ve
zetésével. 

A bizottságban öten önkor
mányzati testületi tagok, n é 
gyen külső szakértők. Az ösz-
szetétel szakmai szempontból 
szerencsésnek és jónak mond
ható. 

* 
- Melyek azok a részterületek, 

amelyeknek a gondjait, bajait, 
problémáit fel kell vállalniuk, il
letve gondozniuk kell? 

— Hozzánk tartozik az egész
ségügyi alapellátás, a kórház va
lamennyi problémája, a segélyek 
elbírálása, ezenkívül az átmeneti 
segélyek odaítélése, a közgyógy-
ellátásban részesülők támogatá
sának elbírálása, az ápolási díjak 
megállapítása, a helyi támogatási 

kérelmek, ami elsősorban az első 
lakáshoz jutás kérelmeinek elbí
rálásában merül k i . 

- Felelősségteljes feladatok. 
Kik segítenek a bizottságnak, 
hogy a tévedések száma minimá
lis legyen? 

- A javaslatokat az igazgatási 
osztálytól kapjuk, s véleménye
zésük az esetek döntő többségé
ben helytálló. 

- Milyen konkrét célokat tűzött 
ki maga elé a bizottság? 

- Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a rendelőink túlzsúfoltak és 
korszerűtlenek. Felújításukra 
nincs pénz, évi egyszeri mesze
lésre futja csupán. A továbblépés 
hogyanja állandóan napirenden 
van. Az 1. Sz. Posta épületének 
felszabadulása után ide szándé
kozunk áttelepíteni a gyermekor
vosi rendelőt, A jelenlegi diák
otthon helyén pedig felnőtt ren
delőt akarunk kialakítani. Az al
sósági dohos, vizes, zsúfolt ren
delő helyett újat építünk a város
rész északi végén, vagy a könyv

tár helyén alakítunk k i erre alkal
mas helyet. 

- Mi a helyzet a kórházzal kap
csolatban? 

- Az önkormányzat mindent 
megtesz azért, hogy a celli kór
ház gyógyító kórház maradjon. 
Ennek érdekében azonban a kör
nyező településeknek is áldozni
uk kell. 

- Orvoslétszám? 
- Az alapellátásban biztosított. 

A kórházban a belgyógyászaton 
és a sebészeten vannak üres he
lyek, de ebben a bizonytalan 
helyzetben nem nagyon számít
hatunk pályázókra. 

- Ápolónők? 
- Az ápolónői létszám mind a 

kórházban, mind a körzetekben 
kielégítő. 

- Védőnők? 
- Rossz körülmények között 

dolgoznak, az ő helyzetükön vál
toztatni kell . 

- Tüdőgondozó... 
- A rendelőintézetbe szándé

kozunk áttelepíteni, s az ingatlan 

eladásából származó jövedelmet 
visszaforgatjuk az egész
ségügybe. 

- Hol tart a szociális otthon 
ügye? 

- Önkormányzatunk pályáza
tot nyújtott be, de az eredmény 
még nem ismeretes. A laktanya 
helyén szeretnénk kialakítani. 
Remélem, a tervünk megvalósul
hat. 

- Köszönöm a beszélgetést. 
Völgyi L. 



Ballagó diák, indulj el! 
(Folytatását 1. oldalról) 

Ballagó diák, indulj el a rögös, 
de örömökkel szegélyezett úton, if
júi lendülettel, erővel haladj min
dig előre. S mi , többiek kívánjuk 
Neked, hogy terveid - melyekről 
oly lelkesen mesélsz - valósággá 
váljanak. # 

Ünnepélyes keretek között bal
lagtak a végzős diákok május 
13-án a Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban és a410. Sz. Ipari 
Szakmunkásképző Intézet és 
Szakközépiskolában. Néhányuk
kal további terveikről beszélget
tem. 

Nem tartok az érettségitől, ezen 
túl kell esni mindenkinek. Végül is 
ezért jártunk ide négy évig. A kö-

Csó tá r Á r p á d , 58 éves , 
nyugdí jas M Á V - f ő k a l a u z : 

Nem vagyok előfizetője a 
lapnak, de minden számot meg
veszek és végig is olvasom. Sze
retem a lapot, mert amióta két
hetente jelenik meg, jól követi a 
városban zajló eseményeket. 
Tehát megfelelő számban tartal
maz helyi aktualitásokat. Ezen 
kívül nagyon szeretem D. J. cik
keit és N . Lajos bácsi írásait. Én 
minden számban szívesen ol 
vasnék helytörténeti cikkeket is. 
Az önkormányzati ülésekről bő
vebben írhatnának, mint például 
a legutóbbi számban. A sport
ban nem kellenének tudósítások 
azokról az eseményekről, ami
ről a megyei lap is tudósít. In
kább azt olvasnám, ami a ku
lisszák mögött van, amiről a me
gyei lap nem ír. Szívesen olvas
nék a kihelyezett bírósági tár
gyalásokról és a helyi tv műso
ráról. 

vetkező vizsga a felvételi lesz. Sze
retnék az ELTE pedagógia szakán 
továbbtanulni. (Szabó Krisztina, 
gimnázium.) 

- Hogyan tovább? Érettségi, to
vábbtanulás. Az érettségitől én 
nem félek, fél helyettem az anyu
kám otthon eléggé. Felvételiznem 
nem kell, már felvettek a Műegye
temre Budapestre. Az életet ugyan
úgy tanulással folytatom, mint ed
dig, csak egy kicsit szabadabban. 
(Vera, gimnázium.) 

- Az érettségitől nem félek, 
annyi embernek sikerült már, re
mélem, nekem is menni fog. A 
veszprémi egyetem tanárképző ka
rára jelentkeztem, angol nyelv
tanári szakra. Szerintem az igazi 
megpróbáltatások majd ezután kö-

Vörös La josné , 36 éves , elő
a d ó : 

Rendszeres olvasója vagyok a 
kéthetente megjelenő Új Keme
nesaljának. Nagyon jó véle
ménnyel vagyok a lapról. Örülök, 
hogy van egy újság, ami kizárólag 
Celldömölkkel és a környékével 
foglalkozik. Különösen örülök 
annak, hogy most már több mint 
egy éve nem kell egy-egy hóna
pot várni a következő számra. 

Bár kis terjedelmű a lap, de 
érdekes cikkeivel ráirányítja a 
figyelmünket a városban zajló 
eseményekre, így sok mindent 
megtudunk, amiről a lap nélkül 
valószínűleg nem nagyon lenne 
tudomásunk. Érdeklődéssel o l 
vasom az önkormányzati ülések 
anyagát és minden aktuális té
mát figyelek. 

Hogy mit hiányolok? Nem is 
tudom. Talán j ó lenne, ha ha
vonta megjelenne egy-egy ke
resztrejtvény is. 

vetkeznek: hogy ha bejutottunk, ott 
is maradjunk. (Tőke Mária, gimná
zium.) 

- Leteszem a szakmunkásvizs
gát és utána esti gimibe megyek. 
Emellett pedig továbbra is mara
dok a Glovitáliában. Azt hiszem, 
nem lesz könnyű ez így együtt. 
(Oobai Beáta, ipari.) 

- Most szakmunkásvizsgázom, 
azután visszajövök ide tanulni. 
Gépszerelőként végzek, de még két 
évre visszajövök ide, autószerelő
nek tanulok. Hogy azután mi lesz, 
azt még nem tudom. (Vass László, 
ipari.) 

- Nem félek a szakmunkásvizs
gától, ha sikerül, maradok még ta
nulni, mert az autószerelő szakma 
mellé a karosszérialakatos szakmát 
is szeretném elsajátítani. (Szélesi 
Csaba, ipari.) 

H. H. 

Varga Tibor , 32 éves, hír
l a p á r u s : 

Az Új Kemenesalja formájá
val és szerkesztésével elégedett 
vagyok. Mindig végigolvasom a 
lapot, mert rólunk szól. 

Javaslataim? Nagyobb helyet 
adnék az önkormányzati ülések 
anyagának. Közölném a városi 
televízió műsorát. Rendszeresen 
kellene írni az ügynevezett vitás 
celldömölki ügyekről - privati
záció stb. - hogy elejét vegyék 
a mende-mondáknak. 

Ha rajtam múlna , létrehoz
nám az olvasók fórumát, ahol 
a város ügyeiről , erről-arról, 
mindenki megírhatná a vé le 
ményét . 

Féloldalnyi helyet szentel
nék ingyenes lakossági hirde
téseknek. A megjelenést a be
érkezési sorrend döntené el. 
így bizonyára még ke lendőbb 
lenne a lap. 

Völgyi László 

Gitárokkal 
az élet 

forrásáról 
Az utóbbi évtizedben a refor

mátus gyülekezetekben is talál
kozunk modem zeneszerszámok
kal kísért énekkarokkal, ami ma
napság már természetes eredmé
nye és következménye a gyüle
kezetek megújuló életének. Má
jus 13-án este hat órakor a refor
mátus templomban a kispest-ró-
zsa tér i r e f o r m á t u s gyü lekeze t 
1988-ban alakult Harangszó ne
vű ifjúsági zene- és énekkarának 
tagjait hallgathatta meg az érdek
lődő közönség. Biztosan zengett 
ajkukon a bizonyságtevő ének, s 
szívből j ö v ő áradó erővel szólott 
a szavakban elmondott bizony
ságtétel a Krisztussal együttjáró 
élet mindennapi áldásáról. Krisz
tusra mutattak, akitől olyan békét 
kaptak lelkükbe, mint a folyó, 
olyan ö r ö m ö t , min t a forrás , 
olyan szeretetet, mint a tenger, s 
olyan hitet, mint a szikla. El 
mondták, hogy a gyülekezet üdü
lőtelkén nincs csapi víz, üdítő 
forrásvíz buzog elő, s abból isz
nak, főznek, tisztálkodnak. E for
rásvíznek még az íze is más, mint 
ami a csapokból folyik. Ez a for
rásvíz valóban üdítő erő. Lelki 
értelemben ez az üdítő forrás Jé
zus Krisztus evangéliuma, mely 
erősít, újít, éltető útmutató, erő 
és világosság. Befejezésül lelki
pásztoruk a forrásra járó vízhor
dóként vezetgette oda a hallgató
ságot az élet vizének forrásához, 
Jézus Krisztushoz. 

Vasárnap, amikor a vendéglel
kipásztor hirdette az igét, ugyan
csak hangzott a liturgiába be
épülve a gitárkísérettel mondott 
lelki ének az ifjúság ajkán. Az 
alapige a 40-ik zsoltárból, a há
laadó új énekeket mondó ember
ről szólt, aki bajban volt, kiáltott, 
küzdött és aztán átélte, hogy Is
ten meghallgatta, lehajolt hozzá, 
kiemelte a bajból, kősziklára ál
lította, s megerősítette. A vendé
gek két szolgálatából épülhetett 
a be l ső ember, az a lelkület, 
amely a legsötétebb ködben is 
tud egy-egy pásztortüzet messze 
felfedezni, és a legsötétebb vi¬
harfelhŐs éjszakában is tud látni 
egy-egy halvány csillagsugarat, s 
viharzúgás közben is hall pacsir
tát énekelni! 

Nádasdy Lajos 
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Négy kórus a templomban 

Zene - zene - zene 
Az Ádám Jenő Zeneiskola má

sodik alkalommal rendezte meg a 
Kórus- és Ifjúságnevelési Alapít
vány támogatásával a Bárdos Lajos 
Zenei Hetet. Ebből az alkalomból 
négy rendezvényre került sor a vá
rosban. Vasárnap délelőtt Bárdos 
Missa Terciáját énekelte négy kó
rus a katolikus templomban Süle 
Ferenc vezényletével (képünkön), 
délután pedig önállóan mutatkoz
tak be a kórusok a KMK-ban. 

Másnap, hétfőn egy délelőtti 
szentmise keretében 300 gyerek 
énekelte a Bárdos-misét Deáki Ág
nes vezényletével. Utána a szak
munkásképző aulájában mutatkoz
tak be a gyermekkórusok. 

* 
Május 12-én, pénteken este ta

nári hangversenyt tartottak a zene
iskolában, ahol elhangzott Men-

delssohn G-moll zongorahangver
senye. A szóüsta Süle Nóra Oté-
pünkön) volt, a zenekart Bejczy 
Károlyné helyettesítette. V. L. 

Fotó: Völgyi és Hetényi 

M l 

PADOS ZOLTÁN 
Kemenessömjén, Berzsenyi u. 36. Rádiótelefon: 06/30/474-802 

Mindenféle fuvarozás, a környék legolcsóbb tarifáival 
IFA billenős tehergépkocsi + pótkocsival 
Kavics: 1125 Ft - 3 m 3 kavics (osztályozott) 1425 Ft 
Homok: 1500 Ft 
Mezőgazdasági bérmunkák vállalása, 
idényszerű munkák elvégzése (kaszálás, begyűjtés) 

PONTOS ÉS PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS 

AGRO-ENTA KFT. 
Tsz-ek, kisgazdák figyelem! 

MTZ-50, 80, IFA, T25, T - Z - 4 - K erőgépalkatrész szaküzlet 
(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 

A környék legolcsóbb árai! 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig. 

Telefon: 06-60-376-768 • Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 

Lelkész az orgonapadnál 
Egy alsósági orgonaest elé 

Suszter maradjon a kaptafánál - mondjuk, ha valaki olyan mun
kába fog bele, amely távol áll a szakmájától. Ez azonban nem mond
ható el arról, aki a lelkészi szolgálat mellett egyházi zenével foglal
kozik. Igaz, mindkét hivatás egész embert kíván, de a templomi 
muzsika csodálatos módon egészíti k i a szószéken elhangzott tanú¬
ságtételt. 

A zenetörténet többszörösen is alátámasztja ezt a valóságot. Ha 
Johann Sebastian Bach zenei munkásságát és az egyházi életben való 
részvételét vizsgáljuk, nyilvánvalóvá válik e két tevékenység szoros 
összefonódása. „Csak a gyülekezetben élő hallgató értheti meg tel
jesen Bach egyházi zenéjét. ... Bach kezünkbe adja a Bibliát és az 
énekeskönyvet." Ezt írja róla Gáncs Aladár evangélikus lelkész és 
orgonaművész, aki saját életével követi és példázza a zene és a hit 
nemes harmóniáját. Könyve, amely a barokk kor egyik legnagyobb 
zeneszerzője életének eddig ismeretlen vonásaira mutat rá. Az ötödik 
evangélista? címet viseli. Nathan Söderblom svéd érseknek ez a 
meghatározása itt kérdésként vetődik fel. Vajon megilleti-e Bachot 
ez a megtisztelő rang? A k i ismeri zenéjét, aki olvasott életfelfogá
sáról, zenei pályafutásáról, bizonyára igennel válaszol. Amstadt or
gonistája, a Tamás-templom későbbi karnagya minden erejével azon 
munkálkodott, hogy kantátáival, passióival és orgonaműveivel a szá
mára is fontos, életet jelentő igét hozza közelebb a hallgatókhoz. 

Bach törekvése nem merült feledésbe. Minden korban voltak olya
nok, akik az egyházi zenében találták meg az alkalmas eszközt az 
evangélium rdrdetésére. Gáncs Aladár is közéjük tartozik, mégpedig 
a leglelkesebbek közé! Nyíregyházi lelkészsége idején orgonafél
órákat tartott, amelyre először csak huszonötén jöttek el. Nemsokára 
- szinte hiheteden - ezerötszázra duzzadt a hallgatók száma. Ez több 
volt egy népszerű orgonista sikerénél. A szent zene vonzotta magá
hoz az embereket. Azóta kétszáz megtartott orgonahangverseny jelzi 
a művész aktivitását 

Sokszor hallgattam igehirdetéseit a budapest-fasori evangélikus 
templomban. Szavaiból is mindig ugyanaz a kristálytiszta üzenet 
sugárzott, amit az orgona sípjain keresztül küldött felém. 

Gáncs Aladár lelkészt és orgonaművészt az Alsósági Tavaszi 
Napok keretében látjuk vendégül. Május 28-án, vasárnap délelőtt 10 
órakor szavait hallhatjuk a szószékről, este 7-kor orgonajátékában 
gyönyörködhetünk. 

Köszöntsük mi is jelenlécünkkel 70. születésnapján! 
Vető István 

G Q 

A Berzsenyi iskola 
ünnepi hetének programja 

Május 29., hétfő: 
7.30 Megnyitó 
735 Képzőművészeti pályázat eredményhirdetése 
7.45 Képzőművészeti kiállílás megnyitása 

14.30 Fogadás a tanév folyamán kimagasló eredményeket elért tanulók 
és felkészítő tanáraik számára 

Május 30., kedd: 
7.30 Az Év Osztálya és a Sportoló Osztály verseny eredményhirdetése 

14.30 Berzsenyi-vetélkedő 
Május 31., szerda: 

9.00 Nemzetközi Labdarúgó Sághegy Kupa mérkőzései 
n. és I I I . korcsoportos csapatok részvételével 

15.00 Sulibuli, tombola 
Június 1., csütörtök: 

14.30 Leány labdarúgó-mérkőzés 
15.00 Tanár-Diák labdarúgó-mérkőzés 
15.40 Utóbuli 

Június 2., péntek: 
8.00 Megyunnk-Maradunk leány kézilabda-mérkőzés 
8.35 McgyUnk-Maradunk labdarúgó-mérkőzés 
9.15 Megemlékezés a Madarak és Fák Napjáról 
9.45 Kerékpáros és gyalogos túrák - gulyásfőzéssel 

! 
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^évforduló napja: 1995. május 14-e 

Húszéves a Sághegyi 
Tájvédelmi Körzet 

Négymillió évvel ezelőtt keletkeztek a Bala
ton-Felvidék úgynevezett tanúhegyei, köztük a 
legnyugatibb, a mi kis megcsonkított hegyünk, 
a Ság. Testvérei közül a legjobban lepusztított, 
A hegy szolgálta a környék mindenkori emberét 
az Őskortól a mai napig, a szőlőművelő viszon
zásul gondozza a hegyet. Minden pohár borban 
a szorgos emberek fáradsága van. A ragaszko
dás nemzedékekre hagyományozódik, ebből fa
kadt, hogy a hegy maradékát törvényesen is 
óvni igyekeznek. 

A valamikori gondolatból húsz évvel ezelőtt, 
valóság lett, amelyet néhány kétkedve, de leg
többen megértően és támogatóan fogadtak. Az, 
hogy hegyünk szigorúan védett lett, nem oko
zott kárt senkinek. Pedig voltak bírálói is, a 
pinceépítések miatt például a korábban kivetett 
bírságok okát egyesek a tájvédelemben vélték 
felfedezni. Semmi köze nem volt annak ehhez, 
inkább bizonyos túlkapások keserítették akkor 
az embereket. Éppen a védettség terelte a hegyre 
a Figyelmet. Hozott az intézkedés olyan kézzel
fogható jótéteményt is, mint például a helyijá
ratú busz. Más összefüggések is említhetők le
hetnének, amikor két évtized után megállunk 
egy pillanatra. 

HOVÉMy MADÁR 

Kőzet a geológia] tanösvényről 

Sárguló dokumentumok és tervkötegek sora, 
szerteágazó levelezés és sok más ajánlkozik, 
nehéz a válogatás. Ezért a tényeket írom le: 
1/1975 OTvH (Országos Természetvédelmi Hi
vatal) határozata a Sághegyi Tájvédelmi Körzet 
létesítéséről. Megjelent a Tanácsok Közlönye 
1975. május 8-iki számában. Szerény ünnepség 
keretében dr. Tőkés Ottó, az OTH akkori el
nökhelyettese adta át az országban ötödikként 
(!) létesített védett területet. A húsz évnek „át
szövődött" története van, voltak kiemelkedő 
mozzanatok, majd éveken át tartó hanyatlás kö
vetkezett, ma amolyan kérdőjeles a helyzet. így 
e megemlékezés hangnemét most átváltom a 
természet nyelvére. 

Közét: Ez az alap, a vulkanikus múlt. Őrzi 
a geológiai tanösvény, köszönet a megalkotói
nak. 

Növény: Mintegy hetven védendő különle
gessége volt a hegynek, főleg abban az időben, 
amikor még eredetiségében lehetett az élőhe
lyük. Ide tartozik a szőlő is, csillogó boraink 

Bagoly a rejtekhelyén 

vulkántüzéből fakadóan. Gondok persze akad
nak bőven, hisz a régi nemzedék távozóban van, 
a távolban élő külső tulajdonosok sok parcellát 
elhagytak. Szerencsére látunk újonnan épülő 
pincéket, új arcokat feltűnni, gondozott lelkeket, 
sőt a borpalackozás megjelenését! 

M a d á r : A hegy szikláin, fákon, bokrokon, 
szőlőlugasokban, a hegy csendjében tollas ba
rátaink nyújtanak gyönyörűséget. A csalogány 
(fülemüle) éneke hallik, krugg a nemrég idete
lepült holló. Mátyás királyunk címermadara és 
itt vannak a többiek is. Madártani tanösvény -
sajnos már leromlóban - tájékoztat a hegyen 
honos madarak egy részéről. 

Mindezek mellett a hegy őrzi a bányászat 
emlékét és a magyar tudomány itteni forráshe-

0.7 liter Alk 12\ v/v 

Kemenesaljái Szüret 92 

CELLDÖMÖLK 

MINŐSÉGI 

SÁGHEGYI 
OLASZRIZLING 

Termetté: NEMES JÓZSEF 
SSSÍPq 1991 

lyét - elsősorban Eötvös Loránd és tudós társai 
világhírű felfedezésének tényéL A mai magyar 
fizikusok vallják, hogy a sághegyi Eötvös-em
lékoszlop a magyar fizikai tudományok nulladik 
kilométerköve! A Sághegy kultúrtörténeü hely, 
benne sűrűsödik Berzsenyi sóhaja, Eötvös Jó
zsefnek a pusztuló hegyet elsirató verse és má
sok rezdülése. A festőművészek ecsetje, fotósok 
villanó fényei örökítik a pillanatokat. Turisták 
járják a meredélyeket, keresve pihenésük helye
it. Sokszor átérezzük a pillanatot, amikor vona
tunk hazafelé érkezik és a Ság orma feltűnik: 
itthon vagyunk! 

A hegy, mint tájvédelmi körzet húszéves, az 
évforduló napja 1995. május 14-e. Újra csendes, 
szerény megemlékezéssel készültünk, talán em-

A hegy virágainak egyike 

léktábla örökíti majd meg a lepergett két évti
zedet. Bizalmat adhat a jövőre nézve, hogy ami
kor a szőlőben kapálunk, arra lehetünk figyel
mesek: a csúcsra kapaszkodó diákok diadalmas 
üdvözléssel köszöntik a látványt. A kemencsi 
táj koronás díszének magaslatából áthatja őket 
Berzsenyi üzenete: „Int a dicső táj, járd zengő 
ajakkal!" 

Dala József 

Nemes József borcímkéje 

Az Uj Kemenesalját 
a celldömölki családok 

80 százaléka 
olvassa. 

Érdemes benne hirdetni 
• . . 7 . 7 . . .. ' •. ::::::::::. v ..... 
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Arizona Célibe jött 
A celldömölki vendéglátóegysé

gek között új színfolt a néhány hete 
nyílott Arizona Söröző. A volt Gel-
ka épületérc rá sem ismer a belépő: 
szép, ízléses környezet, udvarias 
kiszolgálás fogadja. 

Egy finom fagyikehely mellett 
faggatom a társtulajdonosokat: Pó-
nácz Györgyöt és Boros Gyulát. 

- Engedjétek meg, hogy első 
kérdéseimet kis éllel tegyem fel: 
miért éppen söröző, hiszen annyi 
van már ebből Celldömölkön? És 
miért éppen itt? 

- Igazad van, ezért is gondol
tuk, hogy ez a söröző legyen más, 
mint a többi. Külsejében és pro
filjában is. összekapcsoltuk tehát 
egy biliárdteremmel, amire igény 
mutatkozott Celldömölkön, az 
előtérben pedig egy játéktermet 
alakítottunk k i . így, együtt ugye 
már nem is olyan szokványos. 
Szerencsénk volt, mert ez az épü
letrész éppen bérelhető volt; for
galmas helyen van, belső adottsá
gai is megfeleltek az elképzelése
inknek. 

- Több vendég is dicsérte már 
az igényesen kialakított belső teret, 

a bárpultot, a boxokat. Honnét vet
tétek az ötleteket, ki segített a ter
vezésben? 

— Sokat járjuk az országot, ren
geteg ötletet „loptunk" innét-on-
nét. A belső tér kialakítása, a be
rendezés elészítése pedig sárvári jó 
barátunk, Pintér Miklós tervei sze
rint történt, ö javasolta, hogy kü
lön legyen a söröző és a biliárdte
rem, de a bárpult kapcsolja össze 
őket. 

— Az előttem olvadozó fagyike
hely adja a következő kérdést, mi
lyen újdonságokkal várjátok a ven
dégeket? 

— A kínálatunkat próbáljuk szé
lesíteni, bővíteni és ezt nem csak 
az étel-italra értjük. A biliárd mel
lett a vendégek kellemes szórako
zását biztosítja még a zenegép, ami 
újdonságnak számít Celldömöl
kön. A legújabb CD-kbőI választ
hatnak az itt szórakozók. Biliárd
asztalt és boxot is lehet előre fog
laltatni. A pizzánk Szombathelyről 
érkezik, és melegszendvicset is kí
nálunk. 5-6 féle fagyikehely és ká
vékülönlegesség közül lehet vá
lasztani. 

- Kikből áll a vendégkor, és ki
ket vártok? 

- Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy minden korosztály 
szívesen fordul meg nálunk. A t i 
niket a játékgépek vonzzák, nagy 
népszerűségnek örvend a biliárd és 
nem csak a fiatalok körében. Szí
vesen ülnek le asztalainkhoz baráü 
társaságok, a középkorúak, az idő
sebbek és a hölgyek köréből is. 
Széles kínálatunkkal, kevésbé füs
tös és zajos környezettel őket is 
várjuk. Az egyik célunk éppen az 
volt, hogy ennek a rétegnek az igé

nyeit is kielégítsük. Sajnos, mint 
minden Üzletben, nálunk is voltak 
már gondok, tapasztaltuk a ven
déglátás rossz oldalát is. Ez ellen 
próbálunk védekezni, és termé
szetesen mindenkit szívesen lá
tunk. 

- További terveitek? 
- Szeretnénk továbbra is ezt a 

színvonalat tartani a kiszolgálás
ban és a választékban. A bejárat 
előtt terasszal bővítjük az üz
letet. 

Kustos Evelin 
Fotó: Völgyi L. 

Az Alsósági Tavaszi Napok 
programja 

Május 26., péntek: 
16.00 Horgászán, díszállat- és galambkiállítás 

az alsósági kultúrházban 
17.30 Ünnepélyes megnyitó az iparcikk bolt előtü téren -

a rendezvényt megnyitja dr. Pusztai Gyula, 
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke 

20.00 Ifjúsági szabadtéri diszkó az iparcikk bolt előtü téren 
Május 27., szombat: 

7.00 Zenés ébresztő 
9.00 Sportdélelőtt, kispályás labdarúgótorna 

10.00 Ifjúsági légpisztoly- és légpuskalövő verseny 
(Somogyi B. u. 31.) 

15.00 Zenés gyermekműsor (B-TEX együttes, tánccsoportok, 
majorette együttes, rock and roll csoport, citerazenekar stb.) 

20.00 Nosztalgiabál (Prézli és a barátfüle) 
Május 28., vasárnap: 

7.00 Zenés ébresztő 
9.00 Játékos gyermekdélelőtt 

10.00 Kutyabemutató 
12.30 Motocrossverseny 
17.30 Lord-koncert 
19.00 Orgonaest az alsósági evangélikus templomban -

közreműködik: Gáncs Aladár 
Azok a rendezvények, amelyeknél helyszínt nem közöltünk, a moto-

crosspálya melletti területen lesznek. 
A rendezvény támogatói: JUB Cell Kft., Arizona Söröző, Kiscelli Pa

tika, Parti Bevásárlóközpont, MACI-CUKI, Hollósy Gazdabolt, Jééé 
Diszkont, Sághegy Fogadó, Babaház (Széchenyi u.). Ligeti Bisztró, Vin-
cze Gyula üveges, Szilvia Fotovideo, Korona Üzletház, Cellkomp Kft., 
NEKRO, Kocsi Ferenc magánvállalkozó, GeJo Iroda, Balogh Zsolt ma
gánfuvarozó, Dino horgászüzlet. 

A J A N L A T U N K : 
HUNGÁRIA STARLAC 

márkakereskedés padlószőnyegei 
4 m szélességben sokféle színben. 

DW KÉSZT A-D UN A WAL 
márkakereskedés tapétái -

50 féle modell. 
Egyedi szekrénysorok, 

konyhabútorok, 
kiegészítő kisbútorok. 
Kárpitos garnitúrák 

széles választéka. 
Nyitva: 

8-tól 17-ig, 
szombaton: 8-tól 12-ig. 

9500 Celldömölk, 
Sági u. 56. 
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portrék az egyházashetyei alkotótáborból (7.) 

Majthényi László polgármester 
IVlajthényi Lász ló , Egyházas

hetye újonnan megválasztott pol
gármestere 1966-ban született 
Mosonmagyaróváron. Végzett
sége szerint pedagógus, a Szom
bathelyi Tanárképző Főiskolán 
szerzett tanári d ip lomát A rend
szerváltás alatt egyik szerkesztő
je lett a szombathelyi ellenzéki 
kerekasztal lapjának, a Magyar 
Nyugatnak. Közben felelős szer
kesztője lett a Térkép, majd ké
sőbb a Nyugati Szél című heti
lapnak. 

1991-ben került Egyházashe-
tyére. 1992-ben megalapították a 
Pro Egyházashetye Egyesületet, 
amely a harmadik civi l szervező
dése a falunak. A kulturális élet 
szervezésével kezdtek el foglal
kozni, de felvállalták az itt élő 
emberek problémáinak megoldá
sát is. É 

- Polgármester Úr! Ön ott bá
báskodott a művészeti tábor lét
rejötténél, most pedig a falu elsÖ 
embere. Kérem, most ezen a 

szemüvegen nézve beszéljünk a 
táborról! 

- Amikor négy évvel ezelőtt 
először nyitotta meg kapuit a tá
bor, úgy érzem a falu népe ve
gyes érzelmekkel fogadta. Mint 
minden falu, ahol sok idegen 
egyszerre jelenik meg, itt is egy 
kicsit talán megijedtek. Ez a tar
tózkodás szerintem mára teljesen 
elmúlt. A falu népe megbarátko
zott a táborral, ami most már 
hozzátartozik a faluhoz, a falu 
képéhez. Ez a falu nem egy a sok 
közül, hisz hozzátartozik Berzse
nyi , a legnagyobb magyar óda
költő, ez különbözteti meg az 
összes többitől. Ugyanígy lassan 
jelképes címerünkké válik a mű
vészeti tábor, hisz már az ország
határokon túl is tudnak róla. 

- Ki finanszírozza ezeket a tá
borokat? Nem csorbul a falu 
költségvetése? 

- A tábor az első pillanattól 
kezdve önellátó. A pénzeket pá
lyázatok útján szerzik be. Az 
idén hat helyre adott be pályáza

tot a tábor vezetője, Sellyei Gá-
bornc. Épp a napokban igazoltak 
vissza számukra 150 ezer forin
tot, ami remélhetőleg még to
vább gyarapodik. Az anyagiak
nál maradva azt is el kell monda
nom, hogy tavaly a szállásdíjak
ból több mint 60 ezer forint be
vételhez jutott az egyházközség. 
Bizonyos bevételt jelent a tábor 
a falusi turizmusban részt vevők
nek is. Az Önkormányzati munka 
szempontjából is hasznos a tábor 
tevékenysége. Tavaly Sellyei 
Gábor vezetésével a Szombathe
l y i Művészeti Gimnázium nö
vendékei az országban egyedül
állóként felmérték és lerajzolták 
az egész falut - utcákat, épülete
ket - és ennek köszönhető, hogy 
az önkormányzat áprilisban meg
hozta az egyes természeti és épí
tészeti értékek védelméről szóló 
helyi rendeletét. Ezzel akarjuk 
védeni műemléki és műemlék 
jellegű épületeinket, és az egysé
ges faluképet. Egyházashetye ba
rokk központja talán az ország, 

sőt Európa egyik legszebb kis fa
lusi barokk főtere. Hasznot jelent 
a falunak az is, hogy az idén az 
említett csoport különböző, vé
dett épületeket, területeket, utcá
kat, turistautakat jelző táblákat 
fog elkészíteni és megfesteni, 
több százezer forintot takarítva 
meg ezzel a falunknak. Ugyanak
kor a falu is sok segítséget nyújt 
a tábornak. Ebben az egyházköz
ségi tagok, az iskola vezetése, a 
napközis konyha dolgozói járnak 
az élen. Úgy ítélem meg, hogy 
négy évvel ezelőtt elkezdődött va
lami, amit a falu ma már magáénak 
érez, és a tábor lakói is jól érzik 
magukat a faluban. Völgyi L. 

Kiegészítés 
cikkünkhöz 
Előző számunk helyi televí

zióról szóló cikkében sajnála
tos módon elírás történt, ami
ért a érintettektől elnézést ké
rek. Mivel e hiba folytán 
TarczE Csaba ú r szavai esetleg 
félreérthet övé váltak, szüksé
ges azok korrigálása. A vállal
kozó vitatott mondata helye
sen fgy szól: „Itt anyagi irigy
ségről van szó, ami általában 
a nálunk müködö vállalkozá
sokat fékezi." 

A vitatott témához Nagy 
Kálmán, a pénzügyi bizottság 
elnöke a következőket kívánta 
hozzáfűzni: 

„Ami elhangzott a bizottsá
gi ülésen a pénzügyi részletek
kel kapcsolatban, az egy bi
zottsági műhelymunka volt. 
Töviről hegyére végigjártuk a 
témát, azért mert a város pén
zéről volt szó, olyan tekintet
ben, hogy a technikát az ön
kormányzat biztosítja. A vá
rosnak sajnos kevés pénze 
v a o , fgy nem kell rossz néven 
venni azt, hogy arra Is kíván
csiak voltunk gazdasági terv 
alapján, mennyi marad annál 
a vállalkozónál. Mindez a vá
rosért érzett felelősségből fa
kadt és nem rosszindulatból." 

Hajnal 

Nem gyógyítás, stresszoldás 

Mi a kineziológia? 
A kineziológia volt a témája az Alsósági Művelődési Házban leg

utóbb megrendezett Alsósági - természetgyógyászati - Esélyklub elő
adásának. S hogy e rejtélyesnek tűnő módszer mit rejt magában? 
Lényege a stresszoldás, ezáltal úrrá lehetünk félelmeinken, szorongá
sainkon, szenvedély- illetve pánikbetegségeinken; tanulási nehézsé
geken is körmyímetünk általa, 

W o l f Emi iné veszprémi kineziológus oktató elmondta, hogy 1993 
óta foglalkozik ezzel az érdekes és sokak számára eddig ismeretlen 
módszerrel . Az előadáson hallhattunk a kineziológia alapjairól, faj
táiról, majd gyakorlati bemutatás során meg is győződhettünk az el
hangzottak valóságáról. 

Az előadó hangsúlyozta: nem gyógyításról van szó, viszont az 
embert olykor már a magzati korban érő stresszhatások olyannyira 
felhalmozódnak, hogy testi fájdalmakká alakul(hat)nak át. Ezért van 
szükség stresszoldásra, majd az ideg- és izomrendszer munkájának 
összehangolására. 

A közönség kérdésére azt a választ kapta, hogy tanfolyam is indul, 
ha lesz elegendő jelentkező. 

losoncz 

Pályázat 
MERSEVÁT község önkormányzati képviselő-testü

lete pályázatot hirdet az általános iskola és a kultúrház 
gázbekötésének tervezésére és kivitelezésére. 

Érdeklődni lehet a polgármesteri hivatal műszaki osz
tályán, Celldömölk, Szentháromság tér 1. 

Óvodai beíratás 
A celldömölki óvodákban az 

1995/96-os nevelési, évre a beíra
tás 1995. június 6-tól 10-ig tart. 

Egészséges hírek 
D r . M i h á l y A n d r á s főorvos 

több évtizedes egészségnevelési 
tevékenységéért a „Vöröskeresz
tes kitüntetés ezüst" fokozatát 
vehette át. 

Április végén rendezte a Vö
röskereszt területi vezetősége 
Celldömölk és környéke általá
nos iskolás elsősegélynyújtó csa
patainak versenyét. A vetélkedő 
győztese az Eötvös iskola csapa
ta lett. Második a Gáyer, harma
dik az egyházashetyei iskola. A 
megyei versenyen az Eötvös 
együttese 2. helyezést ért el. A 
csapat tagjai: Szélesi M ó n i k a , 
Pén t ek T ü n d e , Kutasi Viktó
r ia , Dömölk i G á b o r , L i m p á r 
Ber told . Felkészítő tanáruk: 
M e s t e r h á z i E r n ő . 

Az országos egészségnevelési 
vetélkedőn Vas megye csapatá
ban sikeresen szerepelt Sterba 
G r é t a , az egyházashetyei iskola 
tanulója. 20 csapat közül a 6. he
lyezést érték el. 
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NÖVÉNYKEDVELŐK FIGYELEM! 
Egynyár i pa lánták , muskát l ik , cserepes d í sznövények , 
cserjék, ö rökzöldek 
GAZDAG VÁLASZTÉKBAN, TAVALYI ÁRON! 
Balkonládák fehér é s barna sz ínben kapha tók . 
Kérésére beültetjük! : 

Vágot t v i rágokra megrendelés t fe lveszünk! 
Parképí tés t , parkgondozás t vál lalunk! 

Nyitva: hétfö-iJéntek 7-től 15 órá ig , 
májusban szombaton is nyitva tartunk 8-tól 12 órá ig! 

M Á V C O N I F E R A K E R T É S Z E T I K F T . 
9500 Ce l ldömölk , Zr íny i M . u . 7. (vol t vasút i ker tészet) 
Tel. : 06-60-376-579 

W W W W M W » H M « f l t e h M » l » Í I H I I ^ ^ 

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 
Szentháromság Bevásárlóudvar, Celldömölk, Szentháromság tér 3. 

1 éves az EDIT DIVATÁRU 
10% kedvezményt biztosítunk június 1-töl június 20-ig 

minden egyes lányka, fiú és női ruházati termékre, bőrárura és 
kiegészítő cikkekre. 

Szeretettel várjuk vásárlóinkat 
a legújabb tavaszi és nyári kollekciókkal 

A Bevásárlóudvarban található 
HÓFEHÉRKE BABABOLT, 

NAPSUGÁR KISKERESKEDÉS és 
a FARMERRUHAZAT üzletek is olcsó árakkal. 

IMMMI 
széles áruválasztékkal és udvarias kiszolgálással várják a vásárlókat 

A L I N E T E L K F T . 
Celldömölk, Építők útja 
WACKER-gépek forgalmazását és javítását végzi. 

MEGRENDELHETŐK: 
• vibrátorok 
• döngölök 
• vibróhengerek 
• fugavágók 
• fúró- és 

bontókalapácsok 
• tárcsás darabolok 
• szivattyúk 
• áramfejlesztők 

Érdeklődni: 
Remete Sándornál, 
tel: 94/330-880 

Laci bácsi műterme 
a mosoly országa 

A minap fényképet akartam csináltatni. M í g a fénykép készült, 
beszélgettem Hetényi Laci bácsival. A maga sajátos kedvességével 
mesélt, mesélt, közben készségesen kiszolgálta a vendégeket. M i n 
denkihez volt egy-egy kedves szava, legyen az nő , férfi, kisgyerek, 
nagymama vagy idős bácsika. 

„Hogy tetszik lenni?" „Hogy vannak az unokák?" „Milyen jó az 
új frizurája!"És hasonló kedveskedő megjegyzések. Az emberek sze
retik, ha ebben a rohanó világban valaki, valahol emberi hangon szól 
hozzájuk. Mindegy, hogy mit, csak valami kedveset. 

Megkérdeztem Laci bácsit, hogyan indult a pályája. 
- 1961-ben érettségiztem. Édesapám vasúti vámtiszt volt, szerette 

volna, ha én is valami hasonló rendes munkát végeznék. Aztán egy
szer egy jó barátom megmutatta a fotófelszerelését. S azt hiszem, 
valahol itt kezdődött a szerelem. Azóta ezt csinálom, ez a hobbim, a 
hivatásom. És azt hiszem, ehhez értek is valamennyit, ha ez nem tűnik 
szerénytelenségnek. Elvégeztem a fotóriporteri iskolát, aztán felvettek 
az operatőri iskolába, de én Cellben maradtam, mert akkor neveztek 
k i műteremvezetőnek. 1994. november elsejétől a műterem is saját 
tulajdonomban van. Ezt a pályát azóta is ugyanolyan töretlenül sze
retem, mint valamikor a kezdet kezdetén. 

Hívják vidékre fotózni, tablót készíteni. Az idén is hét tablóból 6 
az ő munkája. Szereti, amit csinál és azt szívvel-lélekkel, s tehetséggel 
csinálja. 

Míg elköszönök tőle, újra megtelik az előtér, és ő újra és újra 
mosolygós, kedves arccal fogad mindenkit, akár j ó a kedve, akár nem. 
A fényképnek jónak kell lennie, akármilyen viharfelhők is gyülekez
nek a műterem felett. 

Még sok jó munkát Laci bácsi! Kustos Evelin 

Betelt a dögkút, 
mégsem kell elásni a tetemeket 
Sajnos semmi sem él örökké. 

Se a kutyánk, se a macskánk, se 
egyéb háziállatunk. Az elhullott 
állatok „eltemetése" pedig min
denkinek gondot okoz. Korábban 
dögkutakkal oldották meg a tete
mek elhelyezésének problémáját. 
A Sághegy lábánál is volt egy 
ilyen valaha, de régóta nem mű
ködik már, használaton kívül he
lyezték. Jelenleg nincs Celldö
mölkön dögkút - mondta Dum-
mel O t t ó , a polgármesteri h i 
vatal műszaki és vállalkozási 
osztályának vezetője. Gond 

azonban ebből nem adódik, mert 
a vágóhidnál elhelyezett konté
nerbe lehet az állati tetemeket be
dobni, és ezt rendszeresen elszál
lítják. 

A Sághegyalja Mezőgazdasági 
Tsz-nek sincs dögkütja - tudtam 
meg Farkas Zol tán agronómus-
tóL Tőlük az ÁTEV szállítja el 
az elpusztult állatokat. 

Lehe tőség van hát az állati 
tetemek elhelyezésére . Nem 
kell azokat a kertben elásni, és 
főleg nem a szeméttelepre k i 
hordani. H.H. 

B U T É L I A V e g y e s k e r e s k e d é s és V i d e o t é k a 
nyílott Celldömölk, Kisfaludy u. 19. sz. alatt, 

a BÜKI fodrászattal szemben. 
Napi és tartós élelmiszerek, zöldség-gyümölcs, sörök, borok, 

szeszek, üdítők, szörpök, kávé, édesség, cigaretták, 
vegyi és papíráruk. Sopianae: 71 Ft, Symphonia: 67 Ft. 

Konzervipari termékek nagyker áron. 
Videokazetta-kölcsönzés: 

gyermekfilmek: 110 Ft/nap, egyéb filmek: 130 Ft/nap. 
BŐVÜLŐ ÁRUVÁLASZTÉKKAL, SZOLID ÁRAKKAL 

VÁRJA TISZTELT VÁSÁRLÓIT 
a BUTÉLIA Vegyeskereskedés. 

Nyitva tartás: hétköznap 5.30-18.00, 
szombat, vasárnap 7.00-12.00, 15.00-17.00-ig. 
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Csikók, lovak, kacsák és malacok 

Szabó gazda mindennapjai 
Izsákfán sokan élnek a mező

gazdaságból, sokan a tsz által, de 
vannak olyanok, akik kilépve a 
„közösből" önállóan kezdtek el 
gazdálkodni. Közéjük tartozik 
Szabó Ferenc is, vele beszélget
tem. 

- Mióta gazdálkodik egyéni
leg? 

- 1973-ban kezdtem, akkor 
borjaim voltak. Aztán '85 óta 
vannak lovaim. 

- Mivel foglalkozik, mint ma
gángazda? 

- Tejet termelek, anyakocáim 
vannak, a lovakkal meg szántani, 
vetni, boronálni megyek kertek
be, szőlőkbe, 

- Mekkora a gazdaság föld
ben, állatban mérve? 

- H á r o m cs ikóm, három fél
éves üszőborjam és há rom 
anyadisznóm van. A föld nem 
nagy, egy hektárnyi a terület. A 

l ege lő t el kellet t adni. Emel
lett a f e l e ségem kacsákka l is 
fogla lkozik . A minap vi t ték el 
őke t , azzal egye lő r e most 
nincs gond. 

- A gazdálkodás beindításá

hoz szüksége volt-e hitelre, s ka
pott-e? 

— Nem vettem fel hitelt, telje
sen önerőből fogtam bele. 

- Van gond az értékesítéssel? 
- H á l * Isten, nincsen. A malac

nak most j ó ára van. Én 7500 fo
rintért adom el, de 8-9 ezerért is 
megveszik. Nemrég adtam el egy 
lovat és egy csikót 150 ezer fo
rintért. 

Csöngei emlékeim 

Weöres apja és a békekölcsön 
1948. szeptember elsejétől voltam Csőnge köz

ség első állami tanítója. Hamar feltűnt nekem az 
utcán egy apró, toprongyos, fürge mozgású, so
vány bácsika. Kiderült, hogy öt a faluban Weöres 
ezredes úrnak hívják. Sándor bácsi Weöres Sán
dor költő édesapja volt. Sok emlékezetes történet 
maradt meg bennem vagány, katonás, bátor, ha
tározott egyéniségéről. Egyet itt közreadok az Új 
Kemenesalja olvasóinak. 

Békekölcsön-jegyzés ideje volt. Egyik este, 
hogy eredményesebb legyen a jegyzés, a helyieket 
egy teherautó népnevelő „erősítette meg". Az én 
feladatom volt a napi eredmények összesítése és 
jelentése telefonon a járáshoz. A tanácsháza iro
dájában rajtam kívül volt néhány helybeli és a 
már munkájukat befejezett vidékiek. 

Úgy tíz óra felé kivágódott az ajtó, két robosz
tus népnevelő hozott egy pici embert, aki semmi 
áron nem akart békekölcsönt jegyezni nekik. 

A következő párbeszéd hangzott el: 
(Sándor bácsi jó hangosan, tagoltan köszönt.) 
- Jó estét kívánok! 
- Csend. 
- Jó estét kívánok! 
- Csend. 
- Európai ember vagyok, köszöntem! 
- Mit képzel, ezredes úr, a Horthy-hadsereg

ben van? 
- Kérem, én nem szolgáltam Horthyt, mert ki

rúgott, nyugdíjazott, azt mondta, hogy kommu
nista vagyok. Pedig állítom, akkor sem voltam 
kommunista, mint ahogy most sem vagyok. 

-Ez a nép állama, ilyen kioktató hangnemben 
itt nem beszélhet egy kizsákmányoló. 

- Én nem vagyok kizsákmányoló, éntőlem min
dent elvettek, a barátom földjén dolgozom. 

- Ki a barátja? Szintén ezredes és földbirto
kos? 

- Nem, egy volt cselédem. 
- Mi megtűrjük ebben a szocialista hazában, 

nem gondolja, hogy ezért valamit tennie 
kellene? 

-Én az adómat megfizetem, a tőrvényeket tisz
telem. 

- De vannak rendkívüli kötelezettségek is... 
- Szóval mégis rátérünk a pénzre? Akkor én 

megyek. 
- Innen akkor megy el, ha megengedem. 
- Szóval le vagyok tartóztatva? 
-Azt nem mondtam. De megkérdezem, ha ma

gának adnánk útlevelet, hová menne? 
- Ezen nem gondolkodtam eddig. (Felemelte a 

lábát, a cipője talpa teljesen le volt válva.) De 
keletre. 

- Hogyan? Keletre? 
- Igen, Törökországba. A fiam mondta, hogy 

ott nagyon szeretik a magyar embert. 
- Fia is van? Hol van? 
- Tanít az egyetemen. 
-Mit? 
- Esztétikát, finnugor nyelveket, fordít, költő. 
- Döbbent csend, majd a nagyhangú halkan: 
- Hazamehet. 
Mikor Sándor bácsi kívülről betette az ajtót 

maga mögött: 
- Szegény, hagyjátok békében! 

Majnovics Mária 
nyugalmazott Iskolaigazgató 

- Milyen jövőbeli elképzelései 
vannak? 

- Fejleszteni nem akarok és 
nem is tudnék. A takarmány drá
ga, egy mázsa táp 4200 forint. 
Épp elég ennyi állat, ezzel is ren
geteg a munka. Minden reggel fél 
ötkor kelek, s hogy a napnak mi
kor van vége, azt csak a Jóisten 
tudja. Itt nincs hétvége, vasárnap 
vagy húsvét. Az állatokat ünnep
napon is el kel l látni. 

- Kik segítenek a munkában? 
- Ez teljesen családi vállalko

zás. A feleségem és én csináljuk, 
de a fiúk is besegítenek. A na
gyobbik f iam most ballagott 
K ö rmen d en , a mezőgazdasági 
szakközépiskolában . Szeret
nénk, ha ő v inné tovább a gaz
daságot . 

A beszélgetés végén Szabó 
gazda végigvezetett az istállón, 
megmutatta az állatait. Egyedül 
Rigó nevű lovának nem nagyon 
tetszett, hogy reggelije közben 
háborgattuk meg... 

Kustos Evelin 
Fotó: Völgyi 

w<?o 

Pályázati 
eredmények 
A Gáyer Gyula Általános Is

kola országos irodalmi pályáza
tának eredményei: 

5-6. osztály: 
I . helyezett: Szabó Levente, 

Kemenesmihályfa 
I I . helyezett: Folbert Ádám, 

M ó r 
I I I . helyezett: 

Ferenczy Katalin, 
Szombathely 

Különdíjasok: 
Kovács Zita, Kolozsvár 
Balogh Gábor, Budapest 

7-8. osz tá ly : 
I . helyezett: Pári Mirella, 

Baja 
I I . helyezett: Hegedűs Viktor, 

MezŐcsát 
IIX helyezett: Major Vanda, 

Mezőtúr 
Különdíjasok: 

Berta Ágnes, Debrecen 
Vinter Kriszt ina, 
Celldömölk 
Balogh B ib iána , 
Celldömölk 

T5T< 
A Hősök napi futás május 

27-én, szombaton reggel 9 
órakor kezdődik. Nevezni 
fél 9-től a József Atti la út vé
gén lehet. 
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DIÁKSPORT 
Kézilabda diákolimpia 

Celli bajnokok megyei szinten 
A I V . korcsoportos (15-16 éves) Fiú kézilabdázók két éve indultak 

először a Berzsenyi Gimnázium színeiben a megyei bajnokságban. 
Tavaly még szoros küzdelemben az Orlay mögé szorultak, de idén 
már minden ellenfelüket fölényesen legyőzve lettek megyei bajnokok. 

A tavaszi fordulók eredményei: 
CBG-Egészségügyi (Szombathely) 29:18 
CBG-Vörösmar ty (Szentgotthárd) 27:18 
CBG-Savaria (Szombathely) 33:17 
CBG-Orlay (Szombathely) 32:24 
CBG-Tinódi (Sárvár) 35:11 
A csapat gerince az Országos Serdülő Kupában megedződött játé

kosokra épült: Döbrönte Csongor, Hajba Attila, Joó Balázs, Nagy 
Zsolt, Pozsonyi Mihály, Tamás Gergő. A keret tagjai voltak még: 
Baranyai Attila, Takács Balázs, Tánczos Krisztián. 

A házi góllövőlistán Pozsonyi (37), Joó (33), Nagy (29) sorrend 
alakult k i . Az együttes sikeres szereplésének anyagi feltételeit Pozso
nyi Mihály és a CELLÉP Kft . teremtette meg. 

* 
A I I . korcsoportos megyei kézilabda diákolimpián a Fiúk a kőszegi 

Béri Balog Ádám iskolában, míg a lányok Szentgotthárdon, a 2. Sz. 
Általános Iskolában csaptak össze a továbbjutásért. 

Fiúk: 
Eötvös (Celldömölk)-Kossuth (Kőszeg) 13:12 
Eötvös (Celldömölk)-Derkovits (Szhely) 18: 6 
Eötvös (Celldömölk)-Szentgotlhárd 23: 8 
Végeredmény: 1. Eötvös, 2. Kossuth, 3. Szentgotthrád 
A celli siker értékét tovább növeli, hogy korcsoportjuk felső élet

kori határánál 1-2 évvel fiatalabbakkal érték el az eredményt. A csapat 
tagjai: Magyarósi, Császár, Horváth, Grebenár, Kazán , Németh J., 
Polgár, Szenté, Mecsén, Fekete, Németh, Szakái - edző: Süle Nándor. 

Leányok: 
Eötvös (Celldömölk)-Nádasdy (Sárvár 16:13 
Eötvös (Celldömölk)-Derkovits (Szhely) 18: 3 
Eötvös (Celldömölk)-Nádasd 12: 5 
Vége redmény : 1. Eötvös, 2. Nádasdy, 3. Nádasd 
A csapat tagjai: Somogyi, Kuslos, Szomorkovits L . , Keresztes, Szo-

morkovits A., Farkas, Hende, Verrasztó, Esztergályos, Készei, Lapa-
tyuk, Márkus - edző: Molnár János. 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
egész oldal 
fél oldal 
negyed oldal 
nyolcad oldal 
tizenketted oldal 
apróhirdetés 

13 000 forint+ 25% áfa 
7 000 forint + 25% áfa 
4 500 forint + 25% áfa 
3 000 forint + 25% áfa 
1 700 forint + 25% áfa 

300 forint + 25% áfa 

Újdonság! 
Első oldalon megjelenő szalaghirdetés (190 x 25 mm) 

kék színnyomással csak 
4000 Ft + 25 százalék áfa. 

A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésen
ként 5 százalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője 
Nagy Antal Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám 
alatti lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának 
ügyintézője. 

Alsósági győztesek 
U 2 3 

Megállták a helyüket az alsósági iskola focistái az alapfokú baj
nokságban. Eredmények - I I . korcsoport: 

Ság-Gáyer 4:0 
Ság-Eötvös 2:2 
Ság-Kemenesmihályfa 0:1 
Ság-Jánosháza 1:1 
Ság-Kemenesmagasi 1:0 
Ezzel a 2. helyet szerezték meg. 
IB*. korcsoport: 
Ság-Eötvös 2:1 
Ság-Oáyer 1:0 
Ság-Gimnázium 2:0 
S ág-Kemenesmihályfa 2:0 
Ság-Jánosháza 5:0 
S ág-Nagysimonyi 3:2 
Bajnok lett a sági együttes. 

Kézilabda alapfokú bajnokság: 
Ság-Jánosháza Szt. Imre 8:1 
Ság-Jánosháza Batthyány 9:2 
Ság-Vönöck 7:5 
A csapat megnyerte a bajnokságot. 

Gáyerosok a Derkovits Kupán 
Április 28-án rendezték meg Szombathelyen a hagyományos Der

kovits Kupát nyugat-dunántúli résztvevőkkel. 
Eredmények: 
I H . kcs. leány: 3. Gáyer iskola. A toma legeredményesebb játé

kosa: Balogh Bibiána (Gáyer). Felkészítő tanár: Fehér László. 
I I . kcs. l eány: 4. Gáyer. A toma legeredményesebb játékosa. Söptei 

Szabina (Gáyer). Felkészítő tanár: Fehér László. 
I I . kcs. fiú: A toma legeredményesebb játékosa: Kozma Bálint 

(Gáyer). Ebben a korcsoportban a Gáyer csapata első helyen végzett. 
A döntő mérkőzés végeredménye: Gáyer-Kodály Tatabánya 11:8. 
Felkészítő tanár: Márczi Győző. 

Május 10-én rendezték Kőszegen a hagyományos Hermann Kupát 
hat, JJ. korcsoportos fiú csapat részvételével. A Gáyer Gyula Általá
nos Iskola csapata 2. helyezést ért el. A toma legtechnikásabb játékosa 
is gáyeros lett, Kovács Balázs. 

MOL 

A Gáyer Kupa u ? 

kézilabdatorna eredményei 
Május 15-én kellemes időben, 33 csapat részvételével 5 korcso

portban 5 pályán, 57 mérkőzéssel zajlott le a 10. Gáyer Kupa. 
E r e d m é n y e k : 
I . korcsoport fiú: I . Eötvös L . Ált. Isk. 

I I . Gáyer Gy. Ált. Iskola 
Legeredményesebb játékos: Grebenár Gábor (Eötvös L . Ált. Isk.) 
Legtechnikásabb játékos: Császár Gábor (Eötvös L . Ált. Isk.) 
Legjobb kapus: Czuppon András (Gáyer Gy. Áll. Isk.) 
I I . korcsoport fiú: I . Gáyer Gy. Ált. Isk. 
Legtechnikásabb játékos: Kovács Balázs (Gáyer Gy. Ált. Isk.) 
Legjobb kapus: Baranyai Koméi (Gáyer Gy. Ált. Isk.) 
4-5. osztály leány: I I . Gáyer Gy. Ált. Isk. 

I I I . Eötvös L . Ált. Isk. 
7. osztály fiú: U. Gáyer Gy. Ált. Isk. 
Legeredményesebb játékos: Danka Ákos (Gáyer Gy. Ált. Isk.) 
Legjobb kapus: Márkus Péter (Gáyer Gy. Ált. Isk.) 
I I I . kcs. leány: ü l . Eötvös L . Ált. Isk. 

I V . Gáyer Gy. Ált. Isk. 
Legeredményesebb játékos: Balogh Bibiána (Gáyer Gy. Ált. Isk.) 
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Ej 
Fel a Cserre! - ösztönözhetjük 

magunkat - ahol a májusi viru-
lásban számos meglepetésben ré
szesülhetünk. Szűkebb pátriánk e 
tájékát csak azok érzékelik és 
mondhatni értik, akik itt szorgos
kodnak, értékeket teremtő aka
rással. Nincs túlzsúfoltság. A kis 
présházak a megművelt szőlőte
rületekhez simulnak, gyü
mölcsfák, virágzó bokrok k i 
sebb-nagyobb füves övezetben 
fogadnak bennünket. Barátságos 
emberek köszöntenek ránk, él
nek, dolgoznak és olyan eredmé
nyek birtokába jutnak, amilyene
ket az úgynevezett kultúrterüle-
tek, hírességek már nem, vagy 
alig tudnak felmutatni. 

Az itt érzékelhető természeti 
„Ősiség" nagy hatással van az 
idevetődő idegenekre. Az embe
rek varázslatosak, jobban meg-

0 z EJ i A gyümölcsfák megmentője 
dolgoznak a szüretelhető termé
sért, de ajándékoz számukra a 
cseri föld úgy is, hogy nem kell 
érte verejtékezni. A kemenes-
sömjéni Berzsenyi-pince környé
kén varázslatosan gyönyörű sző
lősorokat és gyümölcsöst terem
tett M a j o r Lász ló és családja. 
Boruk Finom, élvezetes. Csinos 
pincéjük a rend példája, a hordók 
jól kezeltek, egyszóval a látottak 
dicsérő szavakat váltanak k i . S k i 
gondolná, hogy a gondosan mun
kált telek, a rend, a tisztaság, az 
odaadás elismerésre érdemes -
ritkán tapasztalható - törekvéssel 
párosul. 

Major László sok mindent 
megtanult az idősebbektől, és 
megszállottja lett az ősi gyü
mölcsfák átmentésének. A régi 
fajták már kihalófélben vannak. 
It t még akad néhány, ízes gyü

mölcsöt adó példány, amelyek
re kiterjedt a figyelme és a gon
doskodása. Ol tókése ezekért 
vi l lan, amikor eljön a teremtő 
ág j ó alanyba való „plántálásá-
nak" az ideje. Leginkább a M i -
robolin - azaz a vadringló, a 
vadkörte és a vadalma fogad be 
nemes gyümölcsöket . Értük a 
rejtekhelyeikre kell eljutni, n y i 
tott szemmel járva. Vadalmát 
hármat talált, sok kellene be lő

le. Fontosnak tartja a j ó körtefaj¬
ták átmentését. Sárgabarackból a 
koraérőt dicséri, egy van belőle, 
száz év körüli a fa, amelyet szá
mon tart. 

Amikor ezekről szól, bemutat
ja a már beoltott ötven-hatvan 
alanyt, ott sorakoznak a telkén. 
Az eredmény 35-40 százalékos, 
néha jobb is. Ingyen adja a szom
szédoknak, az egész hegy közös
ségének. Addig kell mindezért 
megdolgozni, míg lehet. Lelke
sedése, nemes törekvése láttán 
arra gondolhatunk, hogy a csen
des cseri dombhajlatokon az 
ilyen emberek szorgalmával - a 
költővel szólva - tényleg szebb 
lehet a föld. Megmentődnek azok 
a gyümölcsfélék, amelyek Major 
László figyelme nélkül talán 
örökre kihalnának. 

Dala József 

Almaiban néha „hazaszállhatott' 

Portrék a Gulag foglyairól 
Volt egy film - Valahol Euró

pában. És volt sok-sok mese, de 
voltak megélt, igaz történetek is, 
ami mára már történelem. Egy 
évszázad választotta el az 1848-

as szabadságharcot a második v i 
lágháborútól. Körülményeiben 
m á s volt az egyik, más volt a má
sik. De a sorsot értve, érzékelve 
közelítenek a körvonalak, emberek 
sorsában értelmezve még inkább. 

Ne feledje: 
Uj Kemenesalja kéthetente! 

Amikor Ková t s Lász lóval , az 
egy évtizedet a Gulagokon rabos
kodó celli, most már nyugdíjban 
lévő kiváló iparossal beszélge
tünk és nézegetem a ceruzarajza¬
it, ennek sugallatában merésze
lem emlékezetbe hozni - nem 
összemosni - Olmütz börtönké¬
peit és a távoli zord vidéket va
lahol Oroszországban. Tudjuk, 
hogy Berzsenyi Lénárd szabad
sághős Olmütz dohos börtönei
ben rajzolta le a rabtársait, erek
lyeként szerencsénkre a rajzok 
megmaradtak tanúságtevőnek. 

Foglyok tekintenek ránk, magyar 
arcéllel, a magyar szabadságharc 
kiváló, bátor, megalázott, meg
sarcolt katonái. Kováts László is 
rajzolta a fogolytársait a gyötrel
mek, alig visszaidézhető meg
próbáltatások éveiben. Kezdet
ben a maga készítette növényi 
festékanyagot kioldva, később 
már valódi festékkel, valódi vá
szonra válthatott. Ez mentette 
meg az életét, és adott valami v i 
gaszt: álmaiban néha „hazaszáll
hatott". 

Sára Sándor neves filmrende
ző egyórás filmet forgatott róla. 
Újságunk, az Új Kemenesalja 
sem vállalhat mást, mint néhány 
pillanat felvillantását. Azonban 
valamilyen módon össze kellene 
foglalni e lehetőségnél bővebben 
is, amit elmond arról a nem akár
milyen évtizedről. Kesernyés 
szájíze nem gyújt haragot, ha fe
ledni nem is tud, hisz ez lehetet
len. 

Közeli kortársak vagyunk, ke
rüljük a döbbenetes ecsetelést a 
történtekről, de éppen azért ér
dekfeszítő, amit mond. Közben 
kétszer is elmagyarázza, hogy ott 
északon, közel az Északi-sarkhoz 
hogyan is volt a nap állása. Nyár 

közepén nem volt árnyék, ponto
san merőlegesen érték a fejüket 
a sugarak, télen pedig a Nap nem 
is volt látható. Mindezzel együtt 
kellene megfejteni Kováts Lász
ló útját, évtizedét, ami számára -
átélvén azt, érthető, nekünk ke
mény dió. 

D.J. 
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<0> SPORT -0- eredmények - események SPORT -6* Ï 
Megyei labdarúgó-bajnokság 

E g y h á z a s r á d ó c - C V M S E 2:1 (0:0) 
Egyházasrádóc, 250 néző. Celldömölk: Zscli - Nagy A., Tarczi, 

Dénes - Závecz, Mórocz, Kolonics, Varga - Molnár, Gyurák, Markos. 
Góllövó: Závecz. 

Utoljára 1994. október 16-án nyert az Egyházasrádóc, amely a 
rendkívül gyenge napot kifogó celliek ellen aratta a bajnokság 22. 
fordulójában a negyedik győzelmét. 

H o r v á t z s i d á n y - C V M S E 0:4 (0:0) - fé lbeszakadt 
Horvátzsidány, 300 néző. Celldömölk: Finta - Nagy A., Tarczi 

(Jánosa), Dénes, Mórocz - Závecz, Kolonics, Varga, Molnár - Gyu
rák, Markos. Góllövők: Gyurák (2), Varga, Markos. 

A második játékrészben celli vezetés után a hazai együttes kitáma
dott és a CVMSE gyors kontrái révén szinte tetszés szerint érte el 
góljait. Finta ezen a napon lehúzta a rolót az ellenfél csatárai előtt. A 

mérkőzés öt perccel a rendes játékidő vége előtt félbeszakadt, mert a 
játékvezető a partjelző tettleges bántalmazása miatt lefújta a találko
zót. 

C V M S E - S z e r g é n y 1:0 (0:0) 
Celldömölk, 400 néző. Celldömölk: Finta - Nagy A. , Závecz, Dé

nes (Hérincs), Jánosa (Varga N.) - Kolonics, Mórocz, Varga I . (Tóth), 
Molnár - Gyurák, Markos. 

Szergény: Ágoston - Zsiray, Piri B., Horváth - Szemenyei, Szabó, 
László, Kaisinger, Barna - Gelesits, Piri L . Góllövő: Gyurák. Kiál
lítva: Piri L . 

A kemenesaljai kiesési házirangadón a sereghajtó vendégek ellen 
időnként nyomasztó fölényben játszott a CVMSE. Kihagyott helyze
tek sora után a mérkőzés utolsó időszakában egy álomgóllal (ld.: a 
szurkolók álmaiban szereplő ama bizonyos icike-picike találattal) sze
rezte meg a vezetést a Celldömölk. Érdekes módon a szergényi kiál
lítást követően a vendégek szalasztottak el több egyenlítési alkalmat... 

NéTí 

Labdarúgó Magyar Kupa 
megyei selejtező II . forduló 

A lsós ág-Egyházashetye 
Jánosháza-Hegyhát SE 
Mersev át-S zergény 
Csény e-Cel Idömölk 
Hegy falu-Kemenesalj a 
Kemenesmagasi-Ur ai új falu 

0:0 (továbbjutó: Alsóság) 
3:1 
5:1 
0:3 
1:2 
3:4 

Kézilabda - Országos Serdülő Kupa 
CelldÖmölk-Györi ETO 27:29 (14:12) 
Celldömölk: Dénes (1) - Varga T. (1), Pozsonyi (9), Koronczai (1), 

Szakái (4), Nagy Zs. (2), Lendvai (4). Csere: Tamás, Kormos (1), Döb-
rönte (1), Gyurák (1), Soós (1). 

A kupasorozat utolsó találkozóján azok a játékosok is szóhoz jutottak a 
hazaiaknál, akik korábban csak perceket voltak a pályán. Villámrajtot vettek 
a celliek: már 12:5-re is elhúztak. Ekkor öt perc alatt hat gólt értek el a 
vendégek, amivel szorosan felzárkóztak. A második játékrész első pár per
cében újra, jiégyes szériát" produkáltak a győriek: az ETO játékosai átvették 
a vezetést, s innen már csak az előny megtartására koncentráltak. 

^ NBII-es férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzések 

CVMSE-Cellkolor-Tarján 28:20 (12:8) 
Celldömölk. 100 néző. Celldömölk: Dénes - Kiss Z. (2), Gőcze (7), 

Kósa (4), Redőcs, Németh L. (6), Kiss Sz. (1). Csere: Harkály, Fonyó 
(4) , Ludvig (1), Tóth R. (3), Darabos. 

Jó egyéni teljesítményekkel magabiztos győzelem. 
Soproni FésÜsfonó-CVMSE-Cellkolor 28:25 (12:10) 
Sopron, 100 néző. Celldömölk: Dénes - Kiss Z. (6), GÓcze (6), Kósa 

(5) , Ludvig, Bagics (4), Tóth R. (1). Csere: Harkály, Kiss Sz., Darabos, 
Németh L., Németh T. (3). 

Különösen széleken volt sebezhető a celli védelem, amit könyörtelenül 
kihasznált a hazai együttes. A négy kihagyott celli büntető jelzi, hogy 
közel állt a pontszerzéshez a celldömölki csapat. 

Tájfutás 
Az Utánpótlás Kupa nemzetközi versenysorozatának harmadik fordu

lójában a jánosházi Rétfalvi Balázs az F 18, Rétfalvi Lajos pedig 
az F 21 kategóriában végzett az első helyeri. 

Asztalitenisz 

NB II férfi Barna-csoport 
1994-95. évi végeredmény 

1. Hévíz 18 
2. Pécsi Kinizsi 18 
3. APEH-SPÁRTA Kaposvár 18 
4. Líndc-Aladdin (Dunaújváros) 18 
5. Fejér Megyei Vízmű 18 
6. Veszprémi Orgona 18 
7. Celldömölki VMSE 18 
8. Honvéd Szondi SE (Szfvár) 18 

36 
31 
22 
19 
18 
17 
14 
13 

9. JPTE-DSE PEAC H. (Pécs) 18 2 1 15 5 
10. Győri Verükál 18 1 3 14 5 
A vonal alatti csapatok búcsúztak az NB H-től. 

Rájátszás előtt 
Az előző évinél lényegesen jobban szere

peltek az idén az Alsósági SE labdarúgói: a 
negyedik helyet szerezték meg az alapbajnok
ságban. Az ifisták másodikok lettek. Követ
kezik a rájátszás Szeleste, Mersevát és Izsákfa 
társaságában. 

Ujabb futam lesz 

Az alsósági motocrosspályán június 4-én 1330-kor 
rendeznek ismét versenyt. Ekkor országos csb-fu
tamot, országos serdülő bajnoki futamot és a 
HÓDI Kupa 3. fordulóját tekinthetik meg az ér
deklődök. Fotó: V. L. 

Celldömölk Város 
önkormányza t ának lapja. 

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