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A Krisztina-harang

LAPJA •

MEGJELENIK KÉTHETENTE •

Folytatás

mindenkié

Haranglábat avattak a hegyen
Bensőséges ünnep volt augusztus 5-én,
Krisztina napján a Sághegyen. Kovács Ist
ván és családja elhatározásából és magán
vállalkozásuk révén a csárda udvarán harang
lábat állítottak, azt ökumenikus szertartás ke
retében felszentelték a kis haranggal együtt,
megáldatták az épületet és ezzel többéves fá
radságos munkájukra emlékeztek. A szertar
tást dr. Koitál Jenő sági esperes-plébános,
Vető István evangélikus lelkész, SzentpályJuhász Imre református lelkész végezte. Kö
szöntőt mondott Tima László alpolgármes
ter, részt vett az ünnepen Tóka János karakói
plébános is. Nagy László költő Jönnek a ha
rangok értem című verséből részletet adott
elő Varga Veronika gimnáziumi tanuló.

Hetvenötén

^

Megyenap Celldömölkön
Celldömölk életében jelentős eseménynek mondható, hogy ott
hont adhat a másodszor megrendezésre kerülő megyenapnak, vala
mint a Vasi Civil Fórumnak. A program gazdag lehetőségeket kínál
politizálásra, művelődésre, s az önfeledt szórakozásra is. Celldömölk
és Kemenesalja most lehetőséget kap, hogy megmutathassa sajátos
arculatát, azokat az értékeit, amelyek másutt nem lelhetők fel. Persze
készülni is kell a bemutatkozásra, hisz nem mindegy, hogy hány
személy vesz részt a szervezett programokon, nem mindegy, hogy
kitakarítjuk-e addig a várost. A megyenap megrendezése lehetősé
get, mi több, rangot jelent. Nem hiszem, hogy illenék rangon alul
viselkednünk. Sok sikert a szervezőknek, hasznos és kellemes idő
töltést a résztvevőknek. Sok múlik rajtunk, hogy a vendégek úgy
távozhassanak: megérte Celldömölkre jönniük.
(A megyenap részletes programja lapunk 3. oldalán.)

- r -

Klubok, tanfolyamok a KMK-ban
Az évad beindulásakor a Keme
nesaljái Művelődési Központ
nyolc klub és szakkör munkáját in
dítja újra. Köztük van a baba-ma
ma, az asszony, a nyugdíjas, az ön
ismereti, valamint a szív- és érbe
tegek klubja. Ugyanígy felújítja a

munkáját a képzőművész, a kéz
műves és a fafaragó szakkör is.
Elegendő jelentkező esetén an
gol és német nyelvtanfolyam, a
gyermekek számára pedig rock
and roll tánctanfolyam indul.

AGRO-ENTA KFT.
Tsz-ek, kisgazdák figyelem!
MTZ 50, 80, IFA, T25, T-Z-4-K erőgépalkatrósz
szaküzlet (ékszíjak, csapágyak, szimeringek)
BÁLAZSINEG, KASZAPENGE,

FORINT

jövőre

Kerékpártúrán
a Balaton mellett
A Kemenesaljái Művelődési Központ szer
vezésében sikeres kerékpártúrán vettek részt
celldömölki gyerekek. A tizenhat gyermek
ből és négy kísérő felnőttből álló csoport él
ményekkel telve tért haza. A csapat szállás
helye a zánkai gyermeküdülőben volt, innen
négy különböző helyre kerekeztek el: Bada
csonyba, Tihanyba, Balatonfüredre és Nagyvázsonyba.
Az élménydús nyaralás szervezésében kü
lön köszönet illeti az Antok Nyomdát, a Cso
rna Sütödét és a celldömölki polgármesteri
hivatalt.
Remélhetőleg a jövő nyáron is sikerül a
túrát megszervezni a „próbált" és az új túrá
zók legnagyobb örömére.
gy.

(Folytatás a 2. oldalon)

Szeptember 9-én

Á R A : 21,50

már ott voltak

Baráti kört alakítottak Pápocon
az elszármazottak
Huszonegy éve annak, hogy a
Pápocról elszármazott értelmiségi
ek egy csoportja elhatározta egy ci
vil szervezet megalakítását. A ba
ráti kör a község történetének meg
írását, kiadását tekintette elsődle
ges céljának. A kezdeményezés dacára annak, hogy az akkori ta
nácselnök, vb-titkár és plébános is
támogatta az ügyet- hamvába holt.
Ennek okát az érintettek utólag ab
ban látják, hogy abban az időben
Pápoc is megkapta a beosztását, az
úgynevezett szerepkör nélküli te
lepülés titulust, ami együttjárt az
iskola, a körzeti rendelő, a téeszközpont és az Önálló tanács meg
szüntetésével, áthelyezésével. A
még meglévő értelmiség rohamo
san fogyatkozni kezdett, s az el
származottaknak sem maradt más
találkozási lehetőségük, mint ha
lottak napján a temető, búcsúkor

gy-

R E N D S O D R Ó F O G Ó (magyar, osztrák)
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, T Ö M L Ő K
(több méretben)
Nyitva: hétfőtől péntekig 6-tól 16 óráig
Telefon: 06-60-376-768.
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.

pedig a kocsma. Az elképzelt civil
szervezet sem jött létre hivatalosan
- ismerve az akkori politikát, alig
ha engedték volna a megalakítását
-, de azért maradt utánuk valami.
Egy rézkarc a falu román kori,
emeletes, négykaréjos kápolnájá
ról.
Két évtizedet kellett várni, hogy
a faluhoz töretlenül hűséges elszár
mazottak újból hozzáfoghassanak
régi tervük megvalósításához. Az
idei búcsú másnapján - Pápocon
évtizedek óta kétnapos a búcsú -,
augusztus 7-én végre megalakult a
Pápociak Baráti Köre Egyesület,
amelynek elnökévé dr. Gál Lász
lót választották.
Kissé magunk is meglepődtünk,
amikor az alakuló Összejövetelre
hetvenöt egykori pápoci jött el mondja a főorvos, aki maga is ré(Foiytatás

a 7. oldalon)

ÚJ KEMENESALJA

Haranglábat avattak a hegyen
(Folytatás az 1. oldalról)

A szertartás során megemlékeztek a Ság
hegy történetéről, a valamikori bányászatról,
a sági bányamunkások nehéz munkájáról,
szóltak a szőlőművelésről, az ezzel kapcso
latos felemelő érzésekről, emberi szorgalom
ról, veszedelmekről, így például a jégverésről
és a szőlőbetegségekről. Hangsúlyozták a
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hegy történelmi értékeit, kulturális hagyomá
nyait, megemlékezvén a Trianoni keresztről,
a Ságról elhurcolt zsidó áldozatokról, mind
arról, ami a hegy gazdag múltbéli és jelenlegi
világához hozzátartozik. így vált a családi
kezdeményezés tágabb értelemben és külde
tésben az egyéni érzelmeken és célokon túl
menően az egész hegy szolgálatává.

A szertartást végzők és az alpolgármester
megfogalmazták
a harangszó továt
misszióját is, nevezetesen, hogy milyen al
kalmakkor teljesítse küldetését. Naponta a
szabályozás szerint három alkalommal kon
duljon meg: reggel, délben és este. De szóljon
veszélyek idején is és örömteli órákban, szü
retkor, ünnepeken. Kísérje el csendülésével
azokat, akik eltávoznak a szeretetkörből, a
mindenkori szőlőművelőkért. Felmerült an
nak a gondolatnak a megvalósítása is, hogy
legyen a hegynek esetleg minden évben búcsús ünnepe. Erről közakarattal lehet majd
dönteni. A sághegyi kis harang szolgálatot
kíván teljesíteni, nem téve különbséget em
berek között, lehetnek hívők vagy más né
zetet vallók. Egy lehet az értelem ebben a
körben, hogy mindazok, akik e hegyért tesz
nek, munkálkodnak és ápolják, őrzik törté
nelmi szellemét, azok tisztességgel kövessék
az elődök nemes szándékait és azt, amit min
denkoron a sághegyiek igyekeztek elvégezni.
A harangláb „rejtekében" elhelyezték az
alapító okiratot, egy kis üvegecskében tavalyi
évjátatú bort, az ünnepre invitáló meghívót,
fényképeket, napjainkban forgalomban lévő
pénzérméket és más dokumentumokat - az
utókor számára. A harangláb felállítására szá
mos hely kínálkozott a hegyen. A döntést két
dolog motiválta: egyrészt az egyéni kezde
ményezésnek és szellemi, valamint anyagi ál
dozatvállalásnak a ténye, így a család akarata,
másrészt e helyre is „tekint" a hegy magas
ságában lévő Trianoni emlékkereszt.
DJ.

Kedves Kemenesaljaiak!
A Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. 5 éves.
A celldömölki iroda 2 éve nyílt meg.
Az évforduló alkalmából szeretettel köszöntjük a meglévő és
a leendő ügyfeleinket.
Irodánk rendelkezésükre áll az alábbi szolgáltatásainkkal:
SZEMÉLYBIZTOSÍTÁSOK:
—
—
—
—
—
—
—

Életbiztosítás
Betegségbiztosítás
Balesetbiztosítás
Hozománybiztosítás
Tandíjbiztosítás
Nyugdíjbiztosítás
Csoportos életbiztosítás vállalatok, vállalkozók,
intézmények számára
— Kiemelt kockázatú betegségek biztosítása
— Tanuló-balesetbiztosítás
— Utasbiztosítás
GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK:
—
—
—
—

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
CASCO-biztosítás
Jogvédelem-biztosítás
Bentülők baleset-biztosítása

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Családi otthonbiztosítás
Kereskedelmi és ipari vállalkozások biztosítása
Szállítmánybiztosítás
Ipari vásárok és kiállítások biztosítása
Építés-szerelés biztosítás (családi házra is!)
Gépbiztosítások (gépgarancia, gépszerelés, géptörés és
gépüzemszünet)
Iparbiztosítás
Elektromos berendezések és készülékek biztosítása
Elektronikus adatfeldolgozók biztosítása
Számítógép-információ veszteség és többletköltség biztosítás
Felelősségbiztosítások (orvosi felelősség, állatorvosi felelősség,
termékfelelősség)
Komplett biztosítás, vállalkozó orvosok számára (üzemszünettel)
Magángyógyszertárak biztosítása

Felveszünk: értesítési munkatársakat és hálózatszervezőket.
Jelentkezni: Vórum István fiókvezetőnél lehet.
Celldömölk, Szentháromság tér 3. Telefon: 35.
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Munkanélküliség,

idegenforgalmi koncepció

Tudósítás a képviselő-testület üléséről
A nyári szünet után augusztus
23-án folytatta munkáját a cell
dömölki képviselő-testület. Kö
zel 40 fontos kérdésben kellett
dönteni.
Több mint tízoldalas előter
jesztés szólt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról. Eb
ből egyebek között kiderült,
hogy nem volt sikeres a Sághegy
Étterem hasznosítására meghir
detett pályázat. Egyetlen érdek
lődő sem jelentkezett.
Az ülés fő napirendi pontja
Celldömölk és környéke munka
nélküliségével foglalkozott. Be

vezetőt Éder Géza, a Vas Me
gyei Munkaügyi Központ igaz
gatója mondott Megtudhattuk,
hogy ez év júniusában 844 mun
kanélkülit tartottak nyilván,
mintegy 20 százalékkal keveseb
bet, mint az év elején.
Dummel Ottónak, a polgár
mesteri hivatal műszaki osz
tályának vezetője a kereskedel
mi és vendéglátási tevékeny
ségről készített előterjesztését
is megtárgyalták a képviselők.
A vendéglátás területén megál
lapítást nyert az a tény, hogy a
melegkonyhás üzletek száma

Képek augusztus 20-áról

túl kevés. A kereskedelmet ille
tőleg elmondható, hogy az üzle
tek számával és választékával néhány áruféleségtől eltekintve meg lehetünk elégedve. Leszö
gezte azt is, hogy a magánvállal
kozók száma egyre kisebb szám
ban nő.
A negyedik napirendi pontban
az idegenforgalom helyzetének
és fejlesztési lehetőségének fel
mérésére alakított ad hoc bizott
ság által összeállított fejlesztési
koncepciót tárgyalták. Szükséges
a tájban, Kemenesaljában, való
gondolkodás, ha idegenforga

lomról beszélünk - állapították
meg. Számos konkrét javaslatot
is adtak, mint például sátortábor
létesítése; sághegyi borozó üze
meltetése; Mária-kegyhelyek ta
lálkozójának
megszervezése;
Sághegy futóverseny stb.
A folyó ügyekben számos fon
tos kérdésben döntöttek, illetve
napolták el a végső állásfoglalás
meghozatalát. Megalakították a
bűnmegelőzési és közbiztonsági
bizottságot; döntöttek egyebek
között Izsákfa gázellátásának ön
kormányzati támogatásáról; új
ságárusító pavilon elhelyezésé
ről. Ezekre és a többi tárgyalt
kérdésre részletesebben visszaté
rünk lapunk következő számá
ban.
gy-

A megyenap programja
Szeptember 9. (szombat)
8.30 Ünnepi fúvósmuzsika - térzene a Kemenesaljái Művelő
dési Központ előtt. Közreműködik: a Celldömölki Fúvós
zenekar.
9.00 A Kemenesalja című színes fotókiállítás megnyitása és
a könyv bemutatója. Ajánlja: Ambrus Lajos író.
9.30 A Vas megye bélyegeken és é r m e k e n című kiállítás és
a Dukai Takács Judit m u n k á s s á g a , valamint Kemenes
alja nyomdatörténete című kiállítás megtekintése.
9.45 A megyenap megnyitása a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont színháztermében. A vendégeket köszönti: Makkos Ist
ván Celldömölk polgármestere és a celldömölki Liszt Fe
renc Vegyeskar. A megyenapot megnyitja: dr. Pusztai
Gyula, a megyei közgyűlés elnöke. Gáyer Gyula Emlék
plakettek átadása.
10.00 Ö n k o r m á n y z a t i és szakmai fórum. Vas megye és kis
térségei településfejlesztési koncepciója, az együttműkö
dés elvei és gyakorlata. Térségi koncepciók ismertetése.
Szakmai vita,
15.00 Megyenap-köszöntö. Kulturális műsor a művelődési köz
pont előtti téren. Fellépnek: a helyi és a meghívott vasi
művészeti együttesek.
17.00 Kirándulás nosztalgiavonattal a Sághegyre.
20.00 Sághegyi vigalom a vendégfogadó előtti téren.

IL VASI CIVIL FÓRUM
9.00-11.00 Részvétel a megyenapi szakmai és kulturális prog
ramokon.
11.00-13.00 Civil egyesületek bemutatkozása, szekcióülések (ter
mészet- és környezetvédelmi, honismereti-helytörténeti,
könyvtári). A dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület elisme
réseinek átadása.
15.00 Szekcióülések folytatása.

Fotó: Sebestyén Zoltán

17.00 Fakultatív programok: Kemenesalja irodalmi emlékei
(Csönge, Ostffyasszonyfa, Egyházashetye) - kirándulás.
Sághegyi programok.

ÚJ KEMENESALJA
Táncos lábú
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kultúrdiylomácia

Celldömölki néptáncegyüttesek Itáliában
A Pagnaccoval létesült testvérvárosi szer
ződés jótékony hatást gyakorolt városunkban
az olasz kapcsolatok fejlődésére. A magyar
kultúra követeiként nemrég a hazai folklór
sajátos ízeivel „öregbítette" két tánccsoport
a környék és Magyarország hírnevét Itáliá
ban.

után került sor a fesztiválfellépésre négy
olasz néptáncegyüttes társaságában. A záró
napot San Gemilianoban bonyolították le,
ahol egy hatalmas parkban található szabad

tánc mellett a népi kultúra egésze (viseletek,
zene, mesterségek stb.) iránt érdeklődnek. A
csapat legutóbb az augusztus 20-Í ünnepi mű
sorban lépett fel: Tolcsvay László Magyar

Variációk vendégszereplésre: 1. Kemenesalja
A néptánccsoport közel kétévi kemény
munka eredményeként jutott el olyan szintre,
hogy pagnaccoi testvéregyüttesük vezetőiben
felmerült a gondolat: meghívják magyar ba
rátaikat az évente hagyományos rendezvény
sorozatra, amelynek központi eseménye a
folklórfesztivál volt. A szíves invitálás elfo
gadásához azonban jelentős anyagi források
ra volt szükség. Ezt a pagnaccoi és sestui
csoportok sokrétű hozzájárulása mellett a So
ros Alapítvány elnyert ezerdolláros támoga
tása jelentette, amelynek pályázati lehetősé
gére Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljái
Művelődési Központ igazgatónője hívta fel
az együttes vezetőinek figyelmét. Celldö
mölkről az Apáczai Kiadó, a Cellkomp Kft.,
a Ferrosüt, a Ruházati Ktsz, az OTP, a Pol
gármesteri Hivatal és Balogh Zsolt vállalkozó
támogatta még a csoportot, de a költségek
fele így is a.résztvevők pénztárcáját terhelte.
A 25 fős csoport Ipsics Péter művészeti
vezető, Ipsicsné Nagy Erzsébet szakmai ve
zető, Takács Mária Tünde kulturális mene
dzser irányításával július 10-én kelt útra:
Bécsújhely-Udine útvonalon át jutottak el
Lívomóig. Innen luxushajó vitte Őket Olbiáig, ahonnan tovább utaztak a fesztivál szín
helyére, a Szardínia déli részén fekvő Sestuba. Július 12-tŐl 17-ig naponta a város köz
terein több alkalommal rövid, 5-10 perces
műsort adott az együttes, amellyel mindig
nagy közönségsikert aratott Késő este, 10 óra

Kemenesalja
téri táncparketten ropták a táncot több ezer
ember előtt. A napi produkciók mellett a szer
vezők szakítottak időt a környék nevezetes
ségeinek bemutatására is. A korábbi baráti
kapcsolatok tovább mélyültek a pagnaccoiakkal, és a vendégszeretet talaján életre szóló
barátságok szövődtek.
A csoport októberben ünnepli újjáalakulá
sának második évfordulóját, s egyúttal a jog
előd is húsz esztendeje kezdte meg tevékeny
ségét. A Kemenesalja Vas megye meghatá
rozó középiskolás néptáncegyüttese, amely
nek tagjai Celldömölkön kívül Kemenesmihályfáról, Bobáról, Egyházashetyéről verbu
válódtak. Teljes létszámuk 35 fő, tagjaik a

mise című művére készített koreográfiát mu
tatták be. Terveik között szerepel, hogy éven
te egy-egy alkalommal a cserekapcsolat je
gyében francia és görög csoportokhoz láto
gatnak, illetve fogadják őket. így kerül sor
az idei Sághegyi Szüret rendezvényeinek so
rában a pagnaccoi és a sestui együttesek sze
replésére Celldömölkön.

Variációk vendégszereplésre 2. Balbakancs
A celldömölki Balbakancs Néptánc Egye
sület tagjainak többsége lassan 10-12 éve
táncol. A fiúk már dolgoznak, a lányok pedig
közép- és felsőfokú iskolákban tanulnak. Mű
vészeti vezetőjük Horváth Győző szombat
helyi néptáncoktató, aki az Ungaresca tánc
együttesben maga is aktívan táncol, és na
gyon elfoglalt, ezért nehéz összeegyeztetniük
a próbák időpontját.
Takács Mária Tünde 1991 óta szervezi
városunkban az olasz kapcsolatokat. Ta
vasszal felkínálta a Balbakancs együttesnek,
hogy egy nemzetközi fesztiválon mutathatják
be tudásukat A nagy lehetőség eggyé ková
csolta a közösséget. Sikerült zenekart szer
ződtetniük, és kemény próbák után készen
álltak az útra. Természetesen ehhez támoga
tókra is szükség volt, mert az önkormány
zattól kapott pénz és a tagdíjakból befolyt
összeg önmagában a csoportvezető útikölt
ségét is alig fedezte volna. A MÁVÉPCELL.
K f t , a KEMÉLYÉP K f t , és az ÁFÉSZ
szponzorálásával vállalhatta a csoport a ven
dégszereplést. Zsámboki Zoltánné vezeté
sével izgalmas utazás után július 21-én ér
keztek Pagnaccoba, ahol szeretettel és finom
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vacsorával fogadták őket, majd kényelmes
szálláshelyen hajthatták álomra fejüket.
A kétnapos fesztiválon görög, bolgár és
olasz együttesek mellett több helyszínen
g y sikerrel szerepelt a magyar tánccsoport
Vasárnap délelőtt egy ünnepi istentiszteletre
került sor, melynek keretében magyarul is el
hangzott a tiltakozás a nukleáris kísérletek
ellen, és a résztvevők kifejezésre juttatták az
egyetemes testvériség és a béke iránti vágyu
kat. A szereplés utáni két napon az együttes
tagjai Trieszt és Bibione környékén megmár
tózhattak a tengerben. A kedvelt üdülőhelyen
este felvonulással kezdődött egy rendezvény,
majd egy nagy téren hatalmas közönség előtt
fergeteges sikert aratott a magyar csoport.
Vastaps kíséretében táncolták végig számaik
zömét, amelyhez a kiváló zenekar játszotta
az egyre gyorsuló szatmári, kalotaszegi, so
mogyi dallamokat. A sikertől feldobódott
táncosok ezután még két helyszínen szóra
koztatták a hálás közönséget, amelynek so
raiban nagyon sok magyart üdvözölhettek. A
Balbakancs a hajnali órákban tért vissza szál
lására és néhány órai alvás után a táncosok
búcsút vettek pagnaccoi vendéglátóiktól,
akik a meghívott csoportok közül a magya
rokat rangsorolták az első helyre.

i
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Bal bakancs
A csapat repertoárjával hazai pályán, a
celldömölki közönség előtt is hamarosan be
mutatkozik. Előreláthatólag a szeptember 9-i

megyenap és a hagyományos szüreti felvo
nulás keretében nyílik lehetőségük újabb fel
lépésekre.
Németh T.

A táplálék útja a földtől az asztalig (1. rész)
A táplálékláncot sokfélekép
pen értelmezik. Ennek szűkebb
területével; a táptalajhatások mi
nőséget és az életjelenségeket
meghatározó szerepével kívánok
közérthető, gyakorlatias formá
ban foglalkozni.
Minden élő szervezetnél, a
növénynél, az állatnál, de az
embernél is érvényes, hogy 1.
már élni képes; 2. a teljesítmé
nyeknek és a szaporodóképes
ségnek
a
legkedvezőbbjét
nyújtja; 3. és még élni képes.
Ez az életjelenség adja a tűrő
képesség, az alkalmazkodóké
pesség alapját és a lehetőséget
a fajtán belüli kiválasztódásra,
a szelekcióra.
A termőtájaknál 3 szélsőséges
talajhatást különböztetünk meg.
A savanyú erdő-, az üledékes,
magas oldható meszet ésA'agy
magas nátriumot is tartalmazó ta
lajokat, valamint a nagy szerves
anyag-tartalmú, medence jellegű
területeket. Kemenesalján az er
dőtalajok vannak túlsúlyban, de
a meszes talajok és a szerves
anyagban gazdag talajok is meg
találhatók.
A környezethatásoknál alap
vető és a táplálékláncban szerep
lőkre meghatározó a talaj táp
anyag-szolgáltatása. A talaj és
kémiai folyamatai adják a nö

vény táptalaját, amely a környe
zeti tényezők sokaságának hatá
sára alakul ki (ásványi anyagok,
humusztartalom, éghajlati ténye
zők stb.). A növény az adott táp
talajviszonyok között táplálkozik
és a fajra, fajtára, változatra jel
lemző tápanyag-összetételt állít
elő a tűrŐképességi határokon be
lül, így van ez minden növény
nél, mert mindegyikre érvényes
a talajtól függő minőségváltozás.
Érvényes ez a gyógynövények
hatóanyag-tartalma esetében is.
A növények betegségekkel kap
csolatos ellenállóképességét a
termőhelyi hatások ugyancsak
befolyásolják a baktériumos, de
a vírusos fertőzésű betegségek
lefolyása esetében is.
Itt már át is tértem a növényre,
mely táptalaja és nemcsak táplá
léka a fogyasztó szervezetnek, a
gombáknak, a vírusoknak, a ro
varoknak, a magasabb rendű élő
szervezeteknek, az állatoknak, de
az embereknek is.
A növény a szénhidrátok, zsí
rok, aminosavak, enzimek, vita
minok stb. összetételében és mi
nőségében reagál a környezetre.
A befolyást az ásványi anyagok,
de különösen a változó vegyér
tékű elemek oldhatósága és felvehetősége váltja ki, és ez mint
röghatás jelenik meg a termelési

körzeten belül a fogyasztó, az ál
latok tűrőképességének alakulá
sában is. A röghatás a vegetatív
- zöld - termést fogyasztó állat
fajoknál jelentkezik kifejezetteb
ben, mert a növényeknél abban
a fejlődési szakaszban a legna
gyobb a minőségi eltérés, ame
lyet a változó vegyértékű elemek
eltérő felvételi aránya vált ki. A
szemtermésben is megjelenik a
termőhelyi hatás, de arányaiban
szűkebb mértékbea Az élelmi
szer-termelésnél és -fogyasztás
nál is a zöldség- és gyökértermésűeknél kell szélsőségesebb ha
tásokkal számolnunk.
Példák: a minőségi, kemény
sajt előállítására alkalmas tej a
savanyú erdőtalajok övezetében
található. Itt magas biológiai ér
tékű gabona termeszthető, de ez
kevésbé felel meg a sütőipar és
a fogyasztó ízlésének. A kiváló
sütőipari minőséget termő terü
leteken - alföldi jellegű - olyan
anyagok többletét veszi fel a ter
mény, mely a tejen keresztül is
távozik a szervezetből, és az
ilyen tejből nem lehet minőségi
sajtot (ementáli jellegűt) előállí
tani. A tej erjedési folyamatát és
a fogyasztó egészségét is terheli
az ilyen tej nagymértékű fo
gyasztása.
Az idegenből behozott kérő

dzőknél, melyek a származási
hely takairaányminőségéhez sze
lektálódtak, az új, jelentősen el
térő környezeti feltételek között
gyakori volt a termékedenség, az
ellenállóképesség csökkenése, a
felnevelési veszteségek magas
hányada, de nem tartozott a rit
kaságok közé a bénulással szü
letett, idegkárosodott borjak elő
fordulása sem. A káros jelensé
gek előfordulásának súlyossága
arányban volt a származási és fo
gadó hely közötti környezed kü
lönbözőséggel. Kicsit vulgári
san fogalmazva: nem bírták az
„urbanizációs" hatásokat. Az
anyagi érdekeltség jelenléte a
termelésben szükségessé tette a
káros folyamatok elhárítását,
melyet a termőtájhoz és a tény
leges takarmányozáshoz alakí
tott • mikroelemes
takar
mánykiegészítőkkel és mikro
elemes nyalósókkal oldottunk
meg, ez egyben javította a tej
minőségét is. Napjainkra az ás
ványi, mikroelemes kiegészítők
általános használatánál a durva,
szélsőséges jelenségeket kivédtük, és az 1960-1975-ös évek
ben jelentkezett súlyos hibák
nem tapasztalhatók.
(Folytatjuk)
Dr. Kotz Tivadar
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Az Alsóságon élő Horváth Károlyné nagyon meglepődik, mi
kor megtudja, mi járatban va
gyok.
- Rólam akar írni? Hiszen
nincs abban semmi különös, amit
csinálok - szabadkozik. Néhány
perc múlva aztán mégis elismeri:
tényleg kevesen vállalkoznak
manapság hasonló feladatra, de
ezen ő még soha nem gondolko
zott. A középkorú, mosolygós
asszony 1989-ben döntött úgy,
hogy nevelőszülőként magához
vesz három állami gondozott
gyermeket, majd - amikor azok
felcseperedtek - újabb négy cse
metével bővítette a családot
- Úgy tudom, a megyében
összesen hat vagy hét hivatásos
nevelőszülő él, velem és a test
véremmel együtt. Ugyanis a hú
gom is hivatásos nevelőszülő mondja, majd zavarában dupla
adag galuskát tesz az egyik fo
gadott kislány tányérjára. A
csöppség nagyot nevet ezen,
gyorsan eltünteti az ebédet, aztán
rohan játszani.
- Hogy miért lettem nevelő
szülő? Erről nem szívesen be
szélnék. Személyes okokból...
Annál szívesebben és színe
sebben mesél viszont a gyerekek
ről. A picikről és a nagyobbakról.
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A már útnak indított Csöndör
testvérekről: Tündiről, Erzsiről,
Feriről. Ragaszkodásukról, sze
retetéhségükről:
- Ezek a gyerekek ki vannak
éhezve a szeretetre. Némelyikük
annyi szörnyűséget átél egészen
kisgyermekként, ami egy felnőtt
nek is sok lenne. Mindenki más
nál jobban vágynak a gyengéd
ségre. Sérültek, sebezhetők... meséli, s könnybe lábad a szeme,
amikor eszébe jut, hogy milyen
családokból kerültek a gyerekek
állami gondozásba, majd onnan
hozzá. Aztán a nyári sátortábo
rozást idézi fel, és a könnyek

Kétszáz éve született
Dukai Takács Judit
Augusztus 9-én volt Dukai Takács Judit születésének 200. év
fordulója. Dukán született, s ott töltötte gyermekéveit a középnemesi
családból származó első magyar költőnő. Vannak, akik számára nem
sokat mond e név, irodalomtörténetileg viszont jelentős alakja ő kul
túránknak, hiszen már első kézirattöredéke sem a 18. sz. végén meg
szokott idilli, biedermeier „úri kisásszonykák" képzelt érzelemvilá
gáról vallott, hanem egy paraszti szóhasználatú, ösztönös népiesség
ben megnyilatkozó gyermek érzéseiről árulkodott. Judit a kemenesaljai tájat, a paraszti életformát alig túllépő kisnemesi világot, a kö
rülötte élő földtúró nép dalait, szavait szólaltatta meg.
Műveltségben a korabeli női írók fölött állt; megérezték ezt kor
társai is, hiszen Berzsenyi Dániel, Kazinczy Ferenc és Döbrentey
Gábor nem véletlenül vették be már 16 éves korában az irodalmi
társaságba.
Dukai Takács Judit irodalmi szereplése házasságkötésével véget
ért. 1818. augusztus 9^én tartott esküvője után férje, GeöndÖtz Ferenc
Rába-parti, felsőpatyi birtokán élt. Az irodalomnak nem sok időt
szentelhetett, hiszen minden idejét lefoglalták a gyerekek, a gazdaság
és a férj. Asszonykorában írt költeményei életébe való belenyugvá
sáról tanúskodnak, de a felszíni nyugalom belső izzást, nyugtalan
ságot és kielégületlenséget takar.
Első férje halála után ismét férjhez ment, ebből a házasságból egy
fiúgyermeke született. Ekkor már súlyos beteg, tüdővész gyötri. 1836.
április 15-én halt meg. Földi maradványait Dukán helyezték örök
nyugalomra.
losoncz

máris felszáradnak, arcára mo
soly ül.
- Nyáron Magyarlakon sátor
táboroztunk. Csodálatos volt, a
gyerekek máig emlegetik. Füröd
tünk a Rábában, közösen főz
tünk, játszottunk. És mennyit ne
vettünk! - emlékezik. Közben
egy fényképalbum is előkerül vi
dám, mosolygós, olykor ünnepé
lyes képekkel. Az egyiken taka
ros, amolyan „minden gyerek ál
ma" játszótér.
- A fiaim építették a kicsik
nek. Hajó az idő, reggeltől estig
be sem tudom őket hívni az ud
varról.

A fényképalbumban egy k'
zös kép is felbukkan, minden
szerepel rajta: a két fiú, hét fgadott gyerek. Egyvalaki hián>zik csupán: a férje, aki 1990-ben
elhunyt. Kérdésemre, nem riadte vissza attól, hogy „egyedül" is
belevágjon, heves tiltakozás a
válasz:
- A Csöndör gyerekek már na
gyok voltak, Feri a tizenhét évet
is betöltötte, amikor idekerültek,
mégsem tartottam semmi rossz
tól. Persze voltak néha konflik
tusok, de ez más családban is
előfordul, gondolom. A gyerekek
anyukának szólítanak, annak el
lenére, hogy (a kicsik kivéte
lével) tudják, nem éri vagyok a
vér szerinti anyjuk. Nem tudok
igazán haragudni rájuk. Mondják
is a fiaim, hogy őket bizony sok
kal szorosabban fogtam - moso
lyodik el, majd a gyerekszobába
kalauzol. A polcokon példás
rendben tömérdek játék sorako
zik.
- Nem mindig van ám itt ilyen
rend. Csak addig, amíg haza nem
jönnek az iskolából, vagy az ovi
ból, és el nem kezdenek játszani.
Rögtön csatatérré változtatják a
szobát. De hát azért gyérekek. A
korábbi munkahelyemen - egy
ideig még a három gyerek mellett
is dolgoztam - sokan nem értet
ték meg, miért csinálom. Azt hit
ték, a pénzért... De ezt pénzért
nem lehet csinálni. A gyerekek
szeretete nélkül nem megy.
Kiss Veronika

Újdonság a könyvtárban
Szent-Miklóssy
Ferenc:
Szép szőlőből finom bort!. Budapest, Magyar Mezőgaz
dasági Kiadó, 1995.
A nagy melegben sokan a
fröccs, nagyfröccs, hosszúlé
pés, házmester és egyéb, alap
vetően bort is tartalmazó
szomjoltóra esküsznek. Szőlő
és bor apropóján - jómagam a
bort nemesebb Qiogy ne írjam,
felsőbbrendű) italnak tartom,
mint egyszerű szomjoltó nedű
- nem akarok vitát nyitni a bor,
sör, víz, forró tea stb. vonalon,
inkább egy hasznos könyvre
hívnám fel a figyelmet. Ezt a
kötetet is legjobb hosszú téli
estéken jobbfajta bor (akár le
het az sághegyi olaszrizling is)
kóstolgatása, ízlelése közben
lapozgatni, olvasgatni.
A könyv a maga 140 oldalán
igyekszik rninden fontosat el
mondani szőlőről, borról, bor
minősítésről. Talán kevésnek
tűnik ez az oldalszám, de a
Kertészkedjünk okosan elne

vezésű sorozat egyik ismérve
az igen tömör, lényegretörő fo
galmazás. Valahogy - úgy tű
nik - nagyon messziről köze
líti meg témáját és a talajvizs
gálat kérdéskörével kezdi
munkáját. Ezt elengedhetetlen
műveletnek tartja. Ezt követi
az ültetés körüli fogások leírá
sa, majd a támberendezések
készítése, a metszés, a növény
védelmi rész. A kötet második
fele a szüret és borkészítés tit
kaiba avat be. Röviden leírja
a borászati gépeket is (magán
használatú és vállalkozóknak
méretezettek). A kötet végén
néhány érdekes,' rövid fejezetet
találunk. Egyik az ürmöskészítés receptjeit, másik a boros
palack szakszerű felbontását,
míg a következő a borok he
lyes tárolását taglalja. A leg
utolsó fejezet az Árutermelők
figyelmébe - Amit a borok mi
nősítéséről tudni kell címet vi
seli.
Györe Géza
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Baráti kört alakítottak Pápocon az elszármazottak
(Folytatás az 1. oldalról)

gen elszármazott a szülőhelyéről,
Szombathelyen él, de a húsz évvel
ezelőtti kudarc ellenére sem mon
dott le a baráti kör létrehozásáról.
- Szinte az ország minden részé
ből, sőt még külföldről is megjöt
tek, akiket sikerült felkutatnunk.
Nagyon sok segítséget kaptunk az
Önkormányzattól, Papp Zoltán
polgármestertől és Dénes Lászlóné jegyzőtől. Úgy érzem, miután
világossá tettük a képviselő-testü
let tagjai előtt, hogy mi a szándé
kunk az egyesülettel, csakhamar
felkarolták a vállalkozást.
Miért is lett volna ez máskép
pen, hiszen a baráti kör nem el
venni akar a falutól, hanem adni.

Mindenekelőtt segítséget, elsősor
ban szellemit, ami a különböző
foglalkozású, ám zömmel értelmi
ségi egyesületi tagok kapcsolatai,
ismeretsége révén akár anyagiak
ban is megtestesülhet. Ez pedig a
mai gazdasági nehézségek köze
pette egy ilyen kicsi falu - Pápoc
állandó lakosságának a száma nem
éri el az Ötszázat - esetében csak
jól jöhet. Az pedig valóban meg
lepő, hogy az egykori pápociak kö
zül ilyen sokan érezték köteles
ségüknek szülőhelyük támoga
tását.
A baráti kör, amely hat történe
lem szakos tanárt tudhat a tagjai
között, máris történelmi emlékbi
zottságot és szerkesztőbizottságot

alakított. A legelső feladatuknak
azt tekintik, ami 21 éve félbema
radt, épp csak megkezdődött: Pá
poc történetének, monográfiájának
a kiadását Szerencsés helyzetben
vannak, hiszen az egykori kenyéri
esperes-plébános, dr. Horváth Ist
ván egészen aprólékos kutatási te
vékenységet követően három kéz
iratos kötetben jórészt már megírta
a mű gerincét. Ezt kell most ren
dezni, kiegészíteni és kiadni. A
költségekből is jelentős részt vállal
az egyesület, amely a tagdíjakból
máris elég tekintélyes tőkét képes
felmutatni.
S hogy mit szeretnének még ten
ni az elkövetkezendő években? Gél
főorvos szerint mindenben segíte

BORSITS VAS-MŰSZAKI BOLT

•MG

Széchenyi u. 38. (Dömölki ABC-vel szemben) Telefon: 06/60/376-570
- Vasanyagok, csövek, lemezek, zártszelvények
- Vízvezeték-szerelési anyagok, PVC-csövek, idomok
- Kéménybélés
- Háztartási gép-alkatrészek
- Kerékpár- és autógumik,
kerék páralkatrészek
- Villamossági anyagok
- 0 8-as betonvasak
- 0 10-es betonvasak
- Csatomaáruk

Megnyitottuk üzletünket!
Széles választékkal állunk a VIDEÓSOK rendel
kezésére!
Választékaink a következő filmkategóriákban újdon
in: ságokkal bővelkedve találhatók:
- Művészfilmek - Akciófilmek - Thrillerfilrnek - Víg
a ] játékfilmek - Horrorfilmek - Mesefilmek - Szexfilmek
Félnapos kölcsönzésre is lehetőség van! Beiratkozott tag
jainknak akciók! Kedvező bérleti díjakkal várunk minden érdeklődőt!
Nyitva tartás: mindennap de. 10-12 és du. 14—22.
Cím: Celldömölk, Kossuth u. 15. (a Korona presszó mellett)
H.

AKCIÓI
AKCIÓI
AKCIÓI
A Sági u. 16. sz. alatti Diszkontüzletben

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkati

NÉZZEN BE HOZZÁNK, MEGÉRI!

164 R
154 Ft
50 Ft
160 Ft-tól
140 Ft-tól
203 Ft
55 Fi
154 Ft
250 Ft
600 FI

J.R.S.S. VIDEOTÉKA

9>

•Ki c

SZOUD ÁRAKKAL VÁROM
KEDVES VÁSÁRLÓIMAT!

(Sági úti Könyvesbolt mellett)
2,5 l-es Coca-Cola, Fanla, Sprite
2 l-es Coca-Cola, Fanla, SprHe, Tonic
0,33 l-es dobozos üdítő (szénsavas)
N6i desedorok
Férfi desodorok
Hajzselé 500 ml
Ecet 10%-os
500 g-os kézi Arial
500 ml Baba lestápoló
1 kg-os kávé

nék az önkormányzatot, amiben
csak tudják. A község mindennapi
életét érintő ügyekről folyamato
san tájékozódnak, s talán már a leg
közelebbi Összejövetelen, amit
még az idén szeretnének megtar
tani, néhány dologban konkrét
segítséget is ígérhetnek. És még
további tagokat várnak, hiszen
tudnak olyan pápoci születésű, a
faluban nevelkedett személyekről
idehaza és külföldön is, akiket
egyelőre nem sikerült elérni, de
felkutatják őket, mert számí
tanak rájuk is. Ha minden jól
megy, a jövő augusztusi búcsúra
akár megkétszereződhet a haza
látogatók száma. S ezzel Pápoc
is nő.
Burkon László

i
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A Vas Megyei
Tudományos Ismeretterjesztő
Egyesület
1995-96. évi
képzési tájékoztatója
Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
Okleveles könyvvizsgálói vizsgákra felkészítő • Adótanácsadó vizsgákra felkészítő
• Felsőfokú mérlegképes könyvelői vizsgákra felkészítő • Pénzügyi tanácsadó vizs
gákra felkészítő • Vámügyintéző

*****
2.

^rA

Falunap volt Merseváton

Szakképesítést nyújtó képzés
Vállalkozási ügyintéző • Számviteli ügyintéző • Pénzügyi Ügyintéző • Kisvállalko
zások gazdasági Ügyintézője • Társadalombiztosítási ügyintéző • Személyügyi ügy
intéző • Ingatlanközvetítő szakképesítő • Külkereskedelmi Ügyintéző * Vámkezelő
• Vámkezelő + 60 órás számítógépes alapismeretek • Vámkezelő + szánutógépkezelő
• Számi tógépkezelő • Szállítmányozási ügyintéző • Marketing és reklámügyintéző
• Műszaki rajzoló • Gázipari technikus • Környezeti asszisztens • Mixer (barmán)
• Kerék párszerelő • Ipari gáz- és olajtüzelő berendezés kezelő • Ipari gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, karbantartó, javító • MotorfűreszkezelŐ (döntés + dara
bolás) • HűlőgépkezelS • Kisteljesítményű kazánfűtő • Textiljátek-készítő • Kel
mejavító (műstoppoló) • Jelmez- és i)k a Imiruha-készítő * Becsüs • Alapfokú tűz
védelmi előadó • Parkgondozó • Gyógy növény ismerő és -termelő • Virágkötő •
D íszn övény termelő

Tanfolyami igazolást adó képzés
Vállalkozási alapismeretek • Titkárnőképző tanfolyam • Gépírás • Gyorsírás alapjai
• Könyvviteli alapismeretek (könyvelés) • Számítógépe* aUpismeretek és szöveg
szerkesztés • Számítógépes alapismeretek és táblázatkezelés • Alapfokú köz
egészségügyi • Élelmiszer-egészségügyi • Feltételes forgalmú növényvédő szerek
használata • VaJuupénztárosi és ügyintézői • Gombaismereti • Hivatásos gépko
csivezetők évenkénti továbbképzése • Alapfokú sugárvédelmi • Bővített sugárvé
delmi (Röntgendiagnosztikai) • Egyetemi, főiskolai felvételire előkészítő

Jelentkezési határidő: 1995. szeptember 15.
A munkanélküliek egyes tanfolyamaikon a Munkaügyi Köz
pont egyedi elbírálása alapján képzési támogatást kaphatnak.
A hely] művelődési ház szervezésében falunapot tartottak Merseváton. Az eseményen
fellépett a celldömölki Kemenesalja Néptáncegyüttes és a cigány énekegyüttes. Délután
labdarúgó-mérkőzés is volt, amit éjszakába nyúló bál követeit.
Fotó: Sebestyén

Jelentkezés; Szombathelyen, a TIT-székházban
(Kőszegi u. 2.) TeUfax: 94/313-132

ÚJ KEMENESALJA
A tanév
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Gondolatok az iskolaügyről
Köztudott, hogy a gyermekés ifjúsági korosztály helyzete
több szempontból is kedvezőt
lenebb, mint 5-10 évvel ez
előtt. Igaz e megállapítás annak
ellenére, hogy sajnálatosan
csökkenő létszámuk, a gondo
zásukat, nevelésüket, oktatásu
kat biztosító intézmények zsú
foltságának megszűnése színvonolasabb
foglalkoztatásuk
alapjául szolgálhatna. Az ala
csonyabb óvodai csoportlét
szám,
tanulócsoport-létszám
azonban nem képes ellensú
lyozni az értékében folyamato
san csökkenő intézményi mű
ködési költségek, a szakmai és
létbizonytalanságban élő peda
gógusok, a megélhetési gon
dokkal küzdő szülők kedvezőt
len hatását.
Celldömölkön és térségében
is az egyre szűkülő gazdasági
feltételek következtében a fia
talok pályaválasztása, a tovább

tanulás, a növekvő pályakezdő
munkanélküliség nyomasztó és
nehezen megoldható kérdés
ként fogalmazódik meg a fel
növekvő generációban. E hely
zet kialakulása az ország társa
dalmi-gazdasági átalakításának
következménye, tükröződése.
Az egymást követő kormá
nyok és kormányprogramok
immár évtizedek óta stratégiai
ágazatnak nevezik az oktatást
A megvalósítás során azonban
ez már nem ismerhető fel a
központi költségvetésben, s
emiatt az önkormányzatoknál
sem. Az önkormányzatok m i 
nimális és legfontosabb beru
házási programjuk megvalósí
tása érdekében kénytelenek a
működési kiadásokat vissza
fogni, s az intézményeket is er
re sarkallni. Az elmúlt években
iskoláink már rákényszerültek
az úgynevezett nem kötelezően
ellátandó feladatok folyamatos

Máriát dicsérni, hívek miietek
a Szűzanva kiscelli temnlomába!

J~v£b

NAGYBÚCSÚ
1995. szeptember 10.

Szombat du.
(IX. 9.)

Vasárnap
(IX. 10.)

17.00 óra
17.30 óra
18.30 óra
19.00 óra
21.00 óra
22.00 óra

-

23.00 óra
éjfél
01-04-ig
04.00 óra
05.00 óra
06.00 óra
07.00 óra
0830 óra
10.00 óra
11.30 óra
14.30 óra

-

búcsúsok fogadása
keresztút
rózsafüzér
szentmise, utána gyertyás körmenet
ifjúsági szentóra
szentóra papi és szerzetesi
hivatásokért
szentóra bűnösök megtéréséért
szentmise
rózsafüzér
keresztút
szentmise
szentmise
szentmise
ifjúsági szentmise
búcsúi nagymise
szentmise
a búcsúsok búcsúztatása

Ne feledje:
Új Kemenesalja kéthetente!
Lapunkat
a celldömölki családok 80 százaléka olvassa.
Érdemes benne hirdetni.

lefaragására. Az intézmények
egy részében elmaradtak a f i 
zetett korrepetálások, a pedagó
gus lelkiismeretességén, hiva
tástudatán múlik, hogy foglal
kozik-e külön a rászorulókkal.
A tehetséggondozás színterei,
az általános iskolai fakultációs
csoportok, szakkörök, klubok a
gazdasági kényszer hatására
részben jelentősen csökkentek,
részben szerényebb feltételek
között folytatják tevékenységü
ket
Ezen a helyzeten nem tudtak
változtatni a városunkban is
szaporodó iskolai alapítvá
nyok, s egyéb magánerős kez
deményezések sem.
Az iskolák vezetői és a pe
dagógusok azonban az értéké
ben gyengülő finanszírozás el
lenére sem mondtak le az ok
tatás színvonalának és haté
konyságának javításáról. Az új
kezdeményezések
születése
(például idegennyelv-oktatás,
számítástechnika stb. területén)
ma, szakmai irányítás és fel
ügyelet hiányában kizárólag az
iskolavezetőkön és a nevelőtes
tületeken múlik.
A celldömölki iskolák tanu
lói szép eredményeket értek el
megyei és országos versenye
ken, pályázatokon. Ezekről fo
lyamatosan tudósítottunk az Új
Kemenesalja
hasábjain
is.
Ugyanakkor mindez nem takar
hatja el szemünk elől azt a
tényt, hogy a tanulók esély
egyenlőségéről ma már aligha
beszélhetünk. Ennek fő oka a
társadalmi háttér változása, a
szülők anyagi helyzetében k i 
alakult jelentős különbségek,
egyes rétegek leszakadása, el
szegényedése, míg a gyerme
keik szamára mindent megadni
tudók szűk csoportjának kiala
kulása.
Az alacsonyabb tanulólét
szám az iskolát ért több nega
tív hatás következtében nem
járt együtt azzal, hogy csök
kenjen az általános iskolát
alaptudás nélkül (olvasás, he
lyesírás, megfelelő számolási
készség) elhagyók száma. így
a társadalomban megmutatko
zó ellentétes végletek tükrö
ződnek az iskolában, az alap
fokú oktatásból kikerülő fia
talokban.

Celldömölkön az idei tanév
végén 161 tanuló fejezte be az
általános iskolát, s helyükre
152 elsőst írattak be. Az alap
fokú oktatásból kilépett tanulók
száma a fent jelzettnél több, hi
szen a 6. osztály elvégzése után
néhányan már gimnáziumban
folytatták tanulmányaikat. A
születési adatok azt mutatják,
hogy az első osztályba lépő ta
nulók száma 150 körüli lét
számmal a következő években
is stagnálni fog, míg az általá
nos iskolából kikerülők száma
ennél magasabb.
A legtöbben a város két kö
zépfokú oktatási intézményben
folytatják tanulmányaikat.
A gimnázium tanulólétszáma
- úgy tűnik - beállt, s 340-350
körül stabilizálódott Nincse
nek beiskolázási gondjai a 410.
Sz. Ipari Szakmunkásképző és
Szakközépiskolának sem. A je
lenlegi 402 tanulóból 108 első
osztályos. A gimnáziumban fo
lyó oktatás, a színvonalas fa
kultációs tevékenység évről év
re tükröződik a jó felvételi
eredményekben.
Változatlanul nagy az érdek
lődés a szakmunkások szakkö
zépiskolai oktatása iránt. A
gimnáziumnak
tanévenként
egy csoport indítására vannak
lehetőségei mind személyi,
mind tárgyi feltételek vonatko
zásában.
Városunkban az oktatás tár
gyi feltételeit illetően az új
tanévben jelentős változások
nem lesznek. A befejezés előtt
álló alsósági tornacsarnok csak
a következő évben áll majd az
iskola és az alsósági fiatalok
rendelkezésére. Új helyen, az
egykori katolikus elemi iskola
épületében, a József A . utca H
szám alatt folytatja munkáját a
Szent Benedek Római Katoli
kus Általános Iskola. Az épü
letet az Eötvös iskolával közö
sen használják.
Pedagógusok, szülők és isko
lafenntartók azzal a reménnyel
kezdik az új tanévet, hogy az
intézményeikben folyó nevelő
oktató munkát nem zavarják
meg tanév közben olyan külső
gazdasági kényszerek, amelyek
az eredményesség gátjai lehet
nek.
MOL
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MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK
Tisztelt Olvasóim!
Sok-sok éves agyonhallgatás után mára
már köztudott, hogy hazánkban jelentős szá
mú kábítószer-élvező, sőt kábítószer-függő
ségben szenvedő él. Ott, ahol minden tizedik
ember alkoholista (nem csak, hogy iszik, de
az alkoholnak már teste-lelke rabja), ott min
dent meg kell tenni azért, hogy ne hódíthas
son újabb, sok tekintetben még rombolóbb
önpusztítási forma.
Jelen és elkövetkező számunk a drogról,
az általuk okozott rövid élvezetről és hosszú
kínról, a drogbetegekről, a megelőzés és gyó
gyítás lehetőségeiről szól.
Az elterjedtebb kábítószerekről röviden.
Hasis-marihuana: gyantaszerű anyag, az in
diai kender virágjából nyerik. Cukorral ke
verve, vízben oldva rágva, vízipipában vagy
dohány közé keverve élvezik. Eufória, ero
tikus tartalmú, színekben gazdag álmok, hely
és idő érzésének felfuggesztődése folytán
kellemes, lebegő érzések jellemzik a hasis
szívása utáni állapotot. Ezen élmények kere
sése idővel szenvedéllyé válik. Elhagyása
megvonási tünetekkel nem jár, a pszichés el
változások krónikus fogyasztása után is csak
hamar visszafejlődnek.
Kokain: a kokacserje terméséből előállí
tott pornak orrba szippantása, illetve a szer
injekciója eufóriás állapotot idéz elő, amely
ben az asszociációk élénkek, a hangulat emel

Drog: rövid élvezet, hosszú kín (1.)

kedett, a szellemi képességek jobbak. A szer
hatása alatt lévők élénkek, szellemesek, gát
lástalanok, a nemi ingerlékenység fokozódik,
a szeméremérzet és egyéb morális kontroll
csökken. A művészvilág sok ismert szemé
lyisége nyúl hozzá, a kellő „feldobódottság"
eléréséhez. Az élvezetek utáni állandó hajsza
a kokainisták testi-lelki lezülléséhez vezet. A
szociális leépülés mellett hallucinációk gyöt
rik őket, üldöztetéses téveszméket építenek
ki, félelmi rohamokban szenvednek.
Akut mérgezésre a csillogó szem, tág pu
pilla, kipirult, verejtékes arc, szapora szív
működés és légzés, a vérnyomás emelkedése
jellemző. A halálos adag szippantással 1-2
gramm, de bőr alá adva a tizede. A betegek
leszoktatása zártintézeti feladat, a visszaesés
igen gyakori.
ó p i u m és morfium: a mákgubóból nyert
ópium 50 százaléka morfium, így együtt tár
gyalásuk jogos. Injektálással, szájon át, illet
ve belégzés útján kerül a szervezetbe. Alkal
mazásuk kellemes közérzetet, hangulatot te
remt, élvezői megszabadulnak a hétköznapok
terheitől. A morfinnál ismert jelentős fokú
hozzászokás miatt azonos szintű élvezethez
való eljutáshoz emelkedő mennyiségű szert
kell elfogyasztani. Az első alkalommal még
halálos dózis (0,09 g bőr alatti injekció for
májában) akár 5-10-szeresére is szükség le
het az idő előrehaladtával. A morfinista min

Előzetes a Sághegyi Szüret '95 programjából

Az idei Sághegyi Szüret ünnepségsorozat
a tervek szerint szeptember 21. és 24. között

Művelődési hírek
- Gulyás Zoltán és Torjay Valter festők
tárlatát szeptember 3-ig nézhetik meg az ér
deklődők a Kemenesaljái Művelődési KözPont emeleti galériájában.

- Emlékeztetőül elmondjuk a művé
szetbarátoknak, hogy a celldömökli születésű

ÚJ KEMENESALJA

kerül megrendezésre. Az immár összeálló
programban tallóztunk. Esetleges változások
még - természetesen - elképzelhetőek.
A szokásos szüreti felvonulás mellett lesz
utcaszínház, kirakodóvásár, szüreti bál. A
nemzetközi folklórtalálkozóra eddig osztrák,
olasz, szardíniái, szlovén és szlovák csoport
jelezte érkezését, de a lista még nem teljes.
A Kresznerics Ferenc Könyvtárban tanács
kozás lesz a hegyközségek témájára. Meghí
vott előadók: Baranyai Attiláné dr., aki a
hegyközségek mai helyzetéről beszél és Var
ga Sándor, aki Lendváról (Szlovénia) érkezik
és az ottani borvidék történetéről beszél.
Külön újdonság lesz a tréfás „Előszüret",
amely szüretnyitónak is tekinthető.
A képzőművészet területéről érdekesnek
ígérkezik a paggnaccoi képzőművészek kiál
lítása és a gyermekkönyvtár pályázatának
eredményhirdetése.
gy.
Móritz Sándor Munkácsy-díjas festőművész
állandó kiállítása megtekinthető a KMK mi
nigalériájában a nyitvatartási idő alatt.

- A budapesti Grafika Kft. és a Kemenes
aljái Művelődési Központ a városi önkor
mányzat támogatásával CELLEXPO elneve
zéssel termékbemutatót és vásárt szervez a
városi sportcsarnokban szeptember 7. és 10.
között.

den addig általa is elfogadott társadalmi nor
mát felrúgni kényszerül, hogy szükséges
adagját megszerezhesse. Lesoványodik, mi
rigyelválasztása megszűnik, megőszül, nemi
organikus és funkcionális zavarok lépnek fel,
hallucinációk, téveszmék jelentkeznek. Jel
lemző a feltűnően szűk pupilla, a testszerte
megtalálható szúrási nyomok. Az állapot lát
ványos javulása a beteg néhány perces elvo
nulása (gyógykezelése) után.
Akut mérgezésre utalhat hányás, szűk pu
pilla, eszméletvesztés, lassú szívverés, peri
odikus légzés. A szer megvonása súlyos tü
neteket vált ki. Eredményes elvonókúra rend
kívül nehéz. Gyógyítása gyakorlatilag a meg
előzés.
Moroln: hatásában a morfinhoz hasonló,
de hatáserőssége annak mintegy a hatszorosa.
Ormyálkahártyán keresztül juttatják a szer
vezetbe, igen könnyen vezet megszokásra.
LSD: szintetikus készítmény, lizergsav
származék. Szédülést gyengeséget, érzésza
vart, látászavart okoz. A közben kialakuló
látási hallucinációk miatt használják. A tár
gyak színe, alakja, sőt árnyéka megváltozik.
Különös álomvilág veszi körül a mérgezettet.
Szimpatikus idegrendszeri izgalom figyelhe
tő meg, a koncentráció lehetetlenné válik. A
kóros állapot 24 óra alatt szűnik.
(Folytaíjuk)
Dr. Galambos György

Zsíros kenyér
Gondtalanul fekszem a strandon, élvezem
az augusztusi nap kellemes melegét. A
szomszéd pléden már készülődnek hazafelé,
s közben a következő párbeszéd zajlik:
- Na, most hazamegyünk, és jól belak
mározunk zsíros kenyérből.
— Pfujj, zsíros kenyér! Én azt utálom mondja a 6 év körüli csemete.
- Pedig jó lesz, ha rászoksz, most egy
darabig azzal kell jóllaknunk, mert megvet
tem a füzeteidet és az iskolatáskát.
Ettől „megindult az agyam". Itt a szep
tember, kezdődik a tanév. Nem tudom hány
családban zajlanak le hasonló párbeszédek,
de azt tudom, hogy egyre több helyen jelent
anyagi gondot a tanévkezdés. A füzetek és
a táska mellett meg kell vásárolni a tan
könyveket, amelyek ma már nem kis össze
get taksálnak. Ujat kell venni a régi, le
strapált, kinőtt tornacipő és -ruha-helyett,
az sem olcsó dolog. Mellette számtalan
apróságot is be kell szerezni, mint rajzlap,
ecset, festék és hadd ne soroljam tovább.
Az önkormányzat a tőle telhetően igyekszik
segítem a tanévkezdésnél, de ez a segítség
is inkább gesztus értékű, hisz a hivatal sincs
kedvezőbb anyagi helyzetben, mint a leg
több család.
A szülő pedig igyekszik mindent megadni
gyermekének. Ügy „járatja", hogy legalább
rajta ne látszódjon a szegénység. Ezért hát
erején felül költekezik.
A hétköznapokra pedig ilyenkor marad
a zsíros kenyér. Ha futja még kenyérre és
zsírra.
Völgyi L.
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Színházbérlet az 1995/96. évadra
A Kemenesaljái Művelődési Központ az idén is megszervezi a
színházi bérleti akcióját. Előreláthatólag a következő előadásokat néz
hetik meg a bérlet tulajdonosai:
1. Ábrahám Pál: Bál a Savoyban c. revűoperett a veszprémi Petőfi
Színház előadásában;
\
2. Neil Simon: Tiszta Amerika c. vígjáték a tatabányai Jászai Mari
Színház bemutatásában;
3. Dóczi L.-Fényes Szabolcs: Csók c. zenés vígjáték, valamint
4. Woody Allén: Árnyék és köd c. vígjátéka a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház műsorából.
A bérlet az első helyre 1500, míg a másodikra 1300, diákoknak
és nyugdíjasoknak 1200 forint.
gy.
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Ausztriában remekelt
a Kemenesalja Néptánccsoport

Mérlegen
a városi balesetmegelőzési
bizottság munkája

Augusztus 16-án ülésezett
Celldömölkön a városi baleset
megelőzési bizottság. Erőss Ele
mér törzszászlós, bizottsági tit
kár számolt be az idei első fél
év munkájáról, a baleseti helyzet
alakulásáról. Az éredeklődésre
számot tartó adatokat emeltük ki
a beszámolóból.
1994 első fél évben 22 esetben
történt sérüléssel járó baleset a
celldömölki rendőrkapitányság
illetékességi területén; ez a szám
az idén 26-ra emelkedett. Ez nem
tekinthető jelentős, növekedés
nek. A súlyos sérüléssel járó bal
esetek száma 9-ről 12-re emel
kedett. Halálos baleset l - l alka
lommal fordult elő mindkét év
azonos időszakában.
Mindezen növekedés annak
ellenére történt, hogy a rendőrség
fokozta a közúti ellenőrzések
számát, s szigorúbban léptek fel
a közlekedési szabálysértőkkel
szemben.
A korábbi évekhez hasonlóan
baleseti okként az elsőbbségadás
elmulasztása, kanyarodási szabá
lyok megszegése és a sebesség
nem megfelelő megválasztása
szerepelt.
Az egyetlen halálos baleset is
elsőbbség meg nem adása miatt
történt a bobai-egyházashetyei
útkereszteződésben, ahol az oko
zó gépkocsi vezetője megállás
nélkül hajtott ki a védett útvo
nalra.
A balesetek során megsérült
személyek száma sajnálatos mó
don jelentősen emelkedett, 29-rŐl
48 főre.
A szabálysértési tevékenység
és a helyszíni bírságok összege
elmaradt a tavalyi év azonos idő
szakától.
A bizottság másik fontos mű
ködési területe a propaganda

munka volt. 1995 első fél évében
4 esetben tartottak alőadást,
amelynek során ismertették a
KRESZ-szabályok módosítását,
s az ebből adódó balesetmegelő
zési feladatokat. A nyári szünet
előtt fő hangsúlyt helyeztek az
iskolai propagandatevékenység
re, s talán ennek is köszönhető,
hogy 1995-ben a celldömölki i l 
letőségi területen gyermekbal
eset nem történt.
Szép eredménynek mondható,
hogy a megyei balesetmegelőzé
si bizottság által kiírt kerékpáros
kupa versenyen a celldömölki ál
talános iskolás csapat az előkelő
Hl. helyet szerezte meg.
A bizottság jó kapcsolatot ala
kított k i az illetőségi területén lé
vő iskolákkal és önkormányza
tokkal. A helyi sajtóban a lakos
ság rendszeres tájékoztatást ka
pott a bizottság által végzett
munkáról, alkalmanként hasznos
tanácsokat olvashattak a balese
tek megelőzése érdekében.
Az önkormányzatnak, vala
mint a Szombathelyi Közúti
Igazgatóságnak konkrét javasla
tokat tett a bizottság a baleset
veszélyes helyek, megtévesztő
közúti jelzések megszüntetésére,
forgalomszervezési hibák kijaví
tására. Javaslataikat az érintettek
minden esetben figyelembe vet
ték.
A városi balesetmegelőzési bi
zottság a korábban megkezdett
úton kíván haladni a további
munkában, melyhez minden bi
zottsági tag munkájára szükség
lesz. Szívesen fogadnak lakossá
gijavaslatokat, észrevételeket is,
hiszen a bizottság munkája értük
van, az ő biztonságos minden
napjaik megteremtése érdekében
dolgoznak.
RL

Augusztus 13-án Stainzban vendégszerepelt a Kemenesalja
Néptánccsoport. Műsorukat kitörő lelkesedéssel fogadta az oszt
rák közönség is.
A kétoldali kapcsolat bizonyítékaként a stainzl folklórcsoport
hamarosan Celldömölkre látogat, hogy megcsodálhassuk műso
rukat,
gy.
Fotó: Sebestyén

A L I N E T E L Kft.
celldömölki részlege bővíti tevékenységi körét.

Telephelyén megkezdte a kitűnő minőségű
Wacker építőipari gépek forgalmazását és
javítását.
r VIBRÁTOROK

WACKER{

DÖNGÖLÖK
VIBRÓLAPOK
HENGEREK
KALAPÁCSOK
SZIVATTYÚK

Vállaljuk továbbá személygépkocsik,
mikrobuszok, tehergépkocsik, buszok
igényes kézi mosását, belső takarítását.
A legkedvezőbb áron.
Nyitva tartás: munkanapokon: 6-14-ig.

Címünk: LINETEL Kft.
Celldömölk, Építők útja (Tüzép mögött)
Tel.: 56; 06-94-330-880

AJÖvŐ Dobány Lajosai és Szabó Ferencet lesznek?

VÍG)

Fókuszban a celli labdarúgás utánpótlása
Az 1995/96. évi bajnokság
előtt a celldömölki labdarúgás
utánpótlásának háza táján néz
tünk körül. Érdeklődésünket ak
tuálissá tette az a tény, hogy
hosszú
Csipkerózsika-álmából
ébredezni látszik az utánpótlás
módszeres nevelésének és képzé
sének ügye. Szabó Istvánt, a
CVMSE serdülő csapatának
edzőjét kértük az utóbbi időben
beindult kedvező folyamatok át
tekintésére.
Közismert, hogy a városban
évek óta szisztematikus, szaksze
rű és erőteljes kézilabda-utánpót
lásképzés folyik. Ezért néhány
évvel ezelőtt a labdarúgó-szak
osztály elhatározta, hogy tenni
kellene valamit. Ráadásul a ne
héz gazdasági körülményekkel
küszködő CVMSE is egyre ne
hezebben tud neves és kész játé
kosokat igazolni a felnőttekhez
drága pénzért idegenből. Az
egyesületnél tevékenykedő veze
tők és edzők egyetértettek abban,
hogy megpróbálnak lépni a szer
vezett utánpótlásképzés érdeké
ben, természetesen tiszteletben
tartva a többi sportág törekvéseit.
A Cellben működő jelenlegi
sportegyesületi vezetők is támo
gatják ezt a korábbi elhatározást.
- Milyen konkrét kezdeménye
zésekről tud beszámolni?
Első lépésként az edzők a sportágat szerető sportbarátok
segítségével - néhány környék
beli faluból serdülő korú tehet

séges játékosokat igazoltak az
egyesülethez (például Pintér 2.,
Bodor T., Mórocz R.). Emelke
dett utánpótláscsapatunk színvo
nala, s ez vonzóvá teheti a celli
gyerekek számára, hogy edzésre
járjanak és megszeressék a lab
darúgást.
További előrelépést jelentett,
amikor az iskolák vezetői hozzá
járultak, hogy egy-egy korcso
porttal ne csak testnevelő taná
rok, hanem szakképzett edzők is
foglalkozzanak. Ennek megfele
lően a labdarúgást szerető gye
rekek már előképzést kapnak,
mielőtt elérik a serdülő csapatba
kerülés idejét. Jelenleg a Gáyer
iskolában 5-6. osztályos, míg az
Eötvös iskolában 1-2. osztályos
korcsoporttal folyik a labdarúgás
oktatása. Ez járható útnak tűnik
és
labdarúgó-utánpótlásképzé
sünk számára létfontosságú lehe
tőséget jelent.
- A tapasztalatok birtokában
mennyire lehet ez a képzés bázisa
a jövő celldömölki labdarúgásá
nak?
•v- Közel két év után az ered
mények biztatóak, hiszen a jelen
legi serdülő csapatunkban nem
kevés olyan játékos van, akik pár
év múlva az ifjúsági, majd a fel
nőtt csapat erősségei lehetnek. A
serdülők megnyerték Vas megye
keleti csoportjában az előző évi
bajnokságot. A megyében három
csoport van és ebben az évben a
Labdarúgó-szövetség
és
a

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

13 000
7 000
4 500
3 000
1 700
300

forint
forint
forint
forint
forint
forint

+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%

áfa
áfa
áfa
áfa
áfa
áfa

Újdonság!
Első oldalon megjelenő szalaghirdetés (190 X 25 mm) kék
színnyomással csak

4000 Ft + 25 százalék áfa.
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 5 szá
zalék kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal Cell
dömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a polgármesteri
hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

CVMSE rendezésével Celldö
mölkön dőlt el, hogy a csoportok
első két helyezettjei közül ki le
gyen Vas megye serdülő bajno
ka. Ezen a tornán a celldömölki

egyik fő riválisunkat és a bajnok
ságot már nem lehetett elvenni a
fiúktól. A csapat kezdő tizen
egyének tagjai szinte kivétel nél
kül tehetséges játékosok, akik
közül már néhányan az ifi csa
patban is szóhoz jutottak. Szor
galmukon, szemléletükön és el
sősorban edzésmunkájukon mú
lik, hogy később mire viszik.

A képen a serdülő bajnokcsapat tagjai. Álló sor: Szabó István edző, Dákai
Gábor, Czlrók Norbert, Szita Gergely, Nyári Norbert, Nagy Roland, Szent
györgyi József edző, Kunos Szabolcs, Szabó András, Mórocz Róbert, Bodor
Tibor. Guggolnak: Mesterházi Adrián, Pintér Zoltán, Hajba Tibor, Németh
Róbert, Sebestyén János, Somogyi Ferenc. Elöl a kapusok: Tóth Milán és
Herendi Szabolcs. A képről hiányoznak: Bera Gábor, Balhásf Balázs, Fazekas
András, GyÖrvárí Gábor és Varga Zoltán.

közönség láthatta, hogy a döntő
mérkőzésen csupán a korosztályi
különbségből eredő fizikai hát
rány miatt lett a fiatalabb hazai
együttes második. Az ezüst is
szépen csillog, mert a gyerekek
jó teljesítménnyel rukkoltak ki.
A csapat zöme együtt játszhat az
új bajnokságban is.
Serdülő együttesünk eredmé
nyei mögött az SE vezetésének
és
a
labdarúgó-szakosztály
összehangolt munkája húzódik.
Megemlíteném
Szentgyörgyi
József edző jó munkáját, aki
előttem foglalkozott a gyerekek
kel, Kazári József Eötvös isko
lai testnevelő tanárt, aki szintén
komoly alapokat adott a gyere
keknek. A télen edzőcserék vol
tak, így Szentgyörgyi feljebb ke
rült az ifi csapathoz. Ekkor vet
tem át a serdülőket és nyugodtan
állíthatom, hogy kitűnő csapatot
örököltem. A harmadik forduló
ban
megvertük
Répcelakon

- Van-e valaki, akire külön fel
hívná a figyelmet?
•v- Egy játékost feltétlenül ki
emelnék: Bodor Tibort Kemenesmagasiból igazolta egy évvel
ezelőtt az egyesület. Rá nem csak
mi figyeltünk fel, hanem Vas me
gye képviseletében meghívták a
nyugat-dunántúli serdülő váloga
tottba is.
Az 1995/96-os bajnokságban
az a célunk, hogy hasonlóan jól
szerepeljünk, és minél több kép
zett játékosunk kerüljön az ifi
hez. A távozók helyére megpró
bálunk a környékről igazolni te
hetséges gyerekeket, amíg az 5¬
6. osztályos korcsoport be nem
érik. Ezúton szeretném megkö
szönni mindazoknak a munkáját,
akik szívügyüknek tekintik, hogy
a CMVSE-ben szervezett labda
rúgó-utánpótlásképzés legyen,
mert a gyerekek bizonyították,
hogy érdemes foglalkozni velük.
Németh T .
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Hol vagytok, csatárok?

Megyei labdarúgó-bajnokság
CVMSE-Távközlés SE 0:0
Celldömölk, 800 néző.
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Tarczi, Huszár, Rétfalvi - Horváth
(Tóth), Kolonics, Varga - Molnár, László (Jánosa), Gyurák.
Az idényeleji formában játszó csapatok találkozóján az utolsó ne
gyedórára sűrűsödtek az izgalmak: előbb a vendégek 1 l-esét hárította
remek érzékkel a végig magabiztosan védő hazai portás, majd gól
helyzetek sora maradt ki az újonc szombathelyiek kapuja előtt...
Kemenesalja-CVMSE 1:0 (0:0)
Vönöck, 800 néző.
Kemenesalja: Zseli - Pethő, Kovács, Vincze, Bors - Németh, Mol
nár, Balhási (Fűzfa), - Kóbor (Marsai), Berecz (Baranyai), Gulyás.
Celldömölk: Nagy Z. A Nagy A., Varga N., Dénes, Huszár - Ko

Szent István Kupa

^

lonics, Tóth, Molnár, László (Rétfalvi) - Gyurák, Varga I . Góllövő:
Vincze.
A kemenesaljai házirangadón nagy küzdelemben, de végeredmény
ben megérdemelten szerezte meg a három bajnoki pontot a vönöcki
együttes.

További mérkőzések
Szeptember 3. 16.00:
Szeptember 10. 16.00
Szeptember 17. 15.30
Szeptember 24. 15.30
Október 1. 14.30:
Október 8. 14.30:
Október 15. 14.30:
Október 22. 13.30:
Október 29. 13.30:
November 5. 13.00:
November 12. 13.00:
November 19. 13.00:

Celldömölk-Pecöl-Holzer
Nagyrákos-Celldömölk
Celldömölk-Kőrismenti
Horvátzsidány-Celldömölk
Celldömölk-Csákánydoroszló
Tápíán SE-Celldömölk
Celldömölk-Uraiújfalu
Rábatótfalu-Celldömölk
Celldömölk-Vasvár
Pamut Formen-Celldörnölk
Celldömölk-Kőszeg
Nárai-CelldömÖlk

Végeredmény:

Az idén már hagyományszerűen rendezte meg a Vasutas Dolgozók
Szabad Szakszervezete augusztus 20-án a futballkupát a ligeti sport
telepen.
Ebben az évben is, szoros küzdelemben, de a Kocsijavító diadal
maskodott, és egy évre elnyerte a vándorkupát.

V^
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1. Kocsijavító
7 pont 19- 5 gólarány
2. Kerta
7 pont 19- 7 gólarány
3. Dízeljavító
4 pont 12-15 gólarány
4. Celldömölki utazók 2 pont 11-20 gólarány
0 pont 8-23 gólarány
5. Mozdonyvezetők
Képünkön a győztes csapat. Állók balról: Kovács Zsolt, Velencei
Tibor, Nagy István, Kazán Zsolt. Guggolnak balról: Ipsics Péter,
Ágoston Tibor, Pap Gábor, Németh Tibor. Fotó: Sebestyén Zoltán

,
Kézilabda NB H férfi
Észak-nyugati csoport sorsolása

Szeptember 2. 16.30
Szepember. 10. 11.00
Szeptember 16. 16.30
Szeptember 23. 11.00
Szeptember 30. 16.30
Október 8. 11.00
Október 14. 16.30
Október 22. 10.30
Október 29. 10.30
November 4. 16.30

3 ^Ismét

CVMSE-Balatonfüred
Tarján-CVMSE
CVMSE-NÍKE Fűzfő
Veszprémi FOTEX JJ.-CVMSE
CVMSE-Kisbér
Győri Vertikál-CVMSE
CVMSE-Várpalotai Unió
Győri ETO üí-CVMSE
Székesfehérvár-CVMSE
CVMSE-Komárom

Celldömölkön járt a Fradi
Ismét csemegének ígérke
zett, s az is lett a Fradi öreg
fiúk csapatának celldömölki
szereplése. Több százan egyes híradások szerint leg
alább ezren - voltak kíván
csiak Nyilasi Tibor és társai
mai tudására. Nem csaló
dott a szépszámú nézősereg.
Igaz, a focit gólra játsszák,
ám ezúttal nem az volt a
fontos, hogy a Fradi vagy a
CVMSE játékosai találnake többször a hálóba. Egyegy cselért, beadásért, sza
badrúgásért, szerelésért is
hálásak voltak a nézők. Jó
játék volt (öreg)fiúk!
Fotó: Sebestyén

Celldömölk Város
Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó:
MAKKOS ISTVÁN polgármester.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Dala József, Horváth Lajos,
Káldos Gyula, Molnár Gábor
Nádasdy Lajos, Németh Tibor,
Rozmán László, Völgyi László.
Felelős szerkesztő:
BURKON LÁSZLÓ.
Szerkesztőség:
Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Megjelent a BBT Sajtóügynökség
(Telefon: 94/317-677) gondozásában.
Szövegszerkesztés:
SZUV Typo-team, Szombathely.
Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ.
Nyomdai munkák:
Szignatúra Kft., Szombathely.
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR
ISSN 0865-1175

