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Egy napra Célibe költözött a megye 
A Kemenesaljái Művelődési Központ előtt 

térzene és majorelte-csoport, odabenn pogá
csa és sági bor fogadta az érkezőt. A kisbíró 
papirusztekercsről hangos szóval adta a kö
zönség tudtára, hogy Celldömölk jeles napra 
ébredt szeptember 9-én. 

Elsőként a galérián Ambrus Lajos író nyi
totta meg Mikc Tamás Kemenesalja című fo
tókiállítását. Mike objektívje művészien örö
kítette meg a kemenesi tájat, az itt élő embert. 
Az író pedig nagy költőink, íróink Kemenes
alját dicsérő sorait idézte a felvételek mellé, 
s adta át a tárlatot a közönségnek. 

A színházteremben volt a nap főrendezvé-
nye, a megyefórum, Makkos István polgár
mester, majd dr. Pusztai Gyula, a Vas Me
gyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a részt- Dala József átveszi a kitüntetést 

vevőket, a megye területéről megjelent pol
gármestereket, jegyzőket, országgyűlési és 
pártképviselőket, valamint az érdeklődőket. 
A köszöntés perceit a celldömölki Liszt Fe
renc Vegyeskar tette még ünnepélyesebbé. 
Ünnepi pillanatok következtek ugyanis. 
Gáyer Gyula-emlékplakettet adtak át Dala 
Józsefnek (Celldömölk) természet- és kör
nyezetvédelmi munkásságáért, Józsa Mik
lósnak (Szombathely) nemzetközileg is elis
mert tudományos tevékenységéért. A közös
ségi díjnak a celldömölki Gáyer Gyula Ál
talános Iskola örülhetett, amely négy éve kör
nyezetvédő bázisiskola a megyében. 

Az ünnepélyes aktus után dr. Szaló Péter, 
a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Mi
nisztérium helyettes államtitkára lépett a pul
pitusra: a rövidesen parlament elé kerülő te-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Berzsenyi Lénárd „gyermekei" *~ 

Névadójukra emlékeztek 
Hagyomány a celldömölki 

Berzsenyi Lénárd Általános Is
kolában, hogy a diákönkormány
zat a névadó, Berzsenyi Lénárd 
halálának évfordulóján emléke
zik a 48-as szabadságharc ezre
desére. 

Ez alkalommal az iskola fel
nőtt és diák vezetői koszorút he
lyeztek el Berzsenyi kemenes-

A gyors döntések jellemezték 
a celldömölki képviselő-testület 
legutóbbi ülését. Az egyetlen ki
emelt napirendi pont az idei év 
első fél évének pénzügyi teljesí
téséről szólt. Összességében 
nincs komolyabb probléma. A 
bevételek 61%-ban realizálód
tak, és ennek köszönhető az első 
fél év zökkenőmentes finanszíro
zása. Az intézményi bevételek is 
jó szinten alakultak, és számos 
helyen pályázaton elnyert össze
gek is segítették az intézmények 
zavartalan működését. Ezzel 
szemben a kiadások 56,1%-ban 

magasi kriptáján. Bemutatták a 
tanulóifjúságnak a diákönkor
mányzat új vezetőit, akik ismer
tették az éves programot. 

A nap akadályversennyel foly
tatódott, amelyen a névadóval 
kapcsolatos ismereteikről adtak 
számot a tanulók. Természetesen 
nem hiányoztak a tréfás felada
tok sem. -v-

teljesültek. Az 50%-ot meghala
dó összeg a beruházások jelentős 
teljesítésével, az első fél év min
dig nagyobb költségigényeivel 
(hosszabb fűtési idény, szabad
ságok és iskolaszünetek a máso
dik fél évre esnek stb.) és a tá
mogatások, egyszeri juttatások 
nagy részének a felhasználásával 
magyarázható. A képviselők 
egyhangúlag elfogadták az elő
terjesztett írásos anyagot. 

Alsósági Óvoda 
Az óvodákat érintő két előter

jesztésben is döntött a testület. 

Tavaszra lesz gáz 
Pityerváron is 

A pityervári városrész gáz
ellátásával kapcsolatosan la
kossági fórumot tartottak. 
Az ÉGÁZ-zal sikerült meg
egyezni: az eddigi gyakorlat 
szerint történnek a munká
latok. Ha minden a tervek 
szerint alakul, a jövő év ta
vaszán elkészül a gázveze
ték ebben a városrészben is. 

Az első alapján összevonta az al
sósági városrész két óvodáját, a 
Sági útit és a KŐtörő utcait ok
tóber 1-jei hatállyal. Az új intéz
mény neve Alsósági Óvoda, ve
zetésével egy tanévre Rózsás 
Bernadettet bízták meg, aki ed
dig a Kőtörő utcai óvodát ve
zette. 

A másik óvodai téma a Koptik 
Odó utcai intézmény kérelme a 
félnapos csoport újraindítására. 
Ezt az indítványt a testület 4 el
lenszavazattal elvetette, tekintet
tel arra, hogy a zárolt bér és do-

(Folylalás a 2. oldalon) 

Szlovákiából is ™» 
érkeztek 

Negyven 
zarándokcsoport 

a celli búcsún 
Az utóbbi években egyre na

gyobb érdeklődés nyilvánul meg 
a celli búcsú iránt. Ez a tendencia 
folytatódott az idén is. A két na
pon a becslések szerint öt és fél 
ezren vettek részt a szertartáso
kon. Mintegy 40 helyről érkeztek 
zarándokcsoportok, nemcsak a 
környékről, hanem távolabbi te
lepülésekről is. Kaposvárról pél
dául három autóbusz hozta a hí
vőket, de érkezett csoport Szlo
vákiából is. Az éjszakai virrasz
táson csaknem háromszázan vol
tak, hatszor többen, mint az el
múlt években bármikor. 

Akik a jeles napon a földi örö
möket részesítették előnyben, 
azok is megtalálták a számításu
kat. Cellben és Alsóságon is jól 
szórakozhattak felnőttek és gye
rekek egyaránt. 

Érdeklődésünkre a kórházból 
és a rendőrségtől is azt a tájé
koztatást kaptuk, hogy említésre 
való „negatív" esemény nem tör
tént a két napon. 

Völgyi L. 

Pénzügyi jelentés, óvodák összevonása 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
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(y Egy napra Célibe költözött a megye 
(Folytatás az 1. oldalról) 

rület- és településfejlesztési törvényről adott rö
vid tájékoztatót. Szaló Péter egyebek közt el
mondta, fontosnak tartja e téren az alulról épít
kezést- Az új törvény lényeges céljaként jelölte 
meg a terület- és településfejlesztés decentra
lizálását, a többszintű térségi politikát. 

Az elhangzottak után 11 polgármester 
emelkedett szólásra. Közülük sokan panasz
kodtak a szennyvízcsatomázás és -tisztítás 
nehézségeire, az ezzel kapcsolatos pályáza
tokban fellelhető ésszerűtlenségekre, a sze
lektív szemétgyűjtés és -szállítás megoldásá
nak problémáira. 

Básthy Tamás Kőszeg polgármestere ki
fogásolta, hogy a „feltételrendszerek gátlás
talan megváltoztatása" sokszor lehetetlen 
helyzetbe hozza az önkormányzatokat. 

Dr. Dénes Tibor (Sárvár) felhívta a fi
gyelmet, hogy gondot fog okozni az állami 
támogatások elapadása. 

A körmendi polgármester, Honfi József 
arra figyelmeztetett, hogy az ésszerűtlen 
önállóság is gátja lehet a fejlődésnek. 

Makkos István Celldömölköt a „részben 
elmaradt térség" kategóriájába sorolta, és pár
huzamot vont az ország keleti és a megye 
keleti része elhanyagoltsága között. 

Wagner András, Szombathely polgár
mestere pedig kétségbe vonta, hogy a terve
zett új szisztéma szerint jól lehet dolgozni. 

Bár a felszólalási időt mindenki fegyelme
zetten betartotta, a fórum a tervezett 13 óra 
helyett negyed három körül ért véget a celli 
Tücsök Bábcsoport bemutatójával. 

A megyenappal párhuzamosan tartották a 
I I . Vasi Civil Fórumot. Ezen Horváth 

G v o r g y » a dr. Kiss Gyula Kulturális Egye
sület elnöke A közösségi kultúráért elismerő 
oklevelet adott át tíz személynek, köztük a 
celldömölki Dörnyei Lászlóné és az Egyhá-
zashetyén tevékenykedő Sellyei házaspár ré
szére. A civil fórum résztvevői ezután három 
szekcióban tanácskoztak, majd fakultatív 
programokon vettek részt. 

A I I . megyenap csaknem háromórás kul
turális programmal folytatódott az alkalom
hoz mérten gyér számú érdeklődő előtt. A 
műsorban felléptek a vendéglátók részéről a 
Kemenesalja Néptánccsoport és a Balba
kancs Néptánc Egyesület, valamint a Rock 
and Roll csoport, vendégként a szombathelyi 
Boglya Együttes, a szentgotthárdi szlovén ze
nekar és asszonykvartett, a peresznyei horvát 
néptánccsoport, a vasvári Zwiegfeld-lányok. 

A műsor után nosztalgiavonat vitte a népet 
a hegyre, hogy résztvevői legyenek a sághe
gyi vigalomnak. 

Völgyi 

A csaknem háromórás kulturális programra sajnos kevés érdeklődő voit kí
váncsi 

A kisbíró papirusztekercs segítségével - hangos szóval - invitálta a rendez
vényre a cellieket 

/Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az J. oldalról) 
logi kiadások újbóli kiutalására 
nincs fedezet, és városi szinten 
a kihasználtsága az óvodai férő
helyeknek (várhatóan-75%-os) a 
meglévő csoportlétszámmal is 
biztosítható. 

Általános 
Rendezési Terv 

A továbbiakban döntés szüle
tett a város Általános Rendezési 
Tervének felülvizsgálatára kiírt 
meghívásos pályázat eredményé
ről. Az előterjesztés alapján a bu
dapesti Callmayer és Társa -
Schömer Urbanconsult Kft. ké
szíti el a terv felülvizsgálatát. 
Egyúttal Őket bízták meg a Rész
letes Rendezési Terv felül
vizsgálatával is. A szerződéskö
tésre azután kerül sor, amikor a 

megyei főépítésszel is sikerül kö
zös nevezőre jutni. A képviselők 
feltételnek szabták, hogy a helyi 
sajátságok kidomborítása és költ
ségkímélés céljából vonjanak be 
helyi illetőségű szakemberekel is. 

MunkásÖrszékház 
A képviselő-testület elfogadta 

a javaslatot a volt Munkásőrség 
székházának megvásárlására. Az 
épületet az előző testület anyagi
ak hiánya miatt nem tudta meg
vásárolni. Most lehetőség nyílt 
arra, hogy az ingatlan továbbadása 
is megtörténjen. Az épületben je
lenleg a munkaügyi központ kiren
deltsége dolgozik, az ő elhelyezé
sük a volt 9-es presszó helyén 
megoldhatónak látszik. 

Repedt falak 
Komoly problémát jelent a 

Vak Béla utcai házak falainak re
pedezése. Ezért a képviselő-tes
tület - lakossági kezdeményezés
re - elrendelte az okok feltárá
sára irányuló geológiai vizsgá
latot. 

Módosult A lakások és helyi
ségek bérletéről szóló önkor
mányzati rendelet. Eszerint a lak
béreket ezentúl minden év szep
tember 30-áig állapítják meg, és 
a következő év január l-jétől al
kalmazzák. A másik módosítás a 
lakás bérbeadási címjegyzék sor
rendjétől való eltérés lehetősége
it határozza meg. 

A Marx utcai ravatalozó hasz
nosítására újabb érdeklődők je
lentkeztek. Az ezzel kapcsolatos 
végső döntést a következő ülésén 
hozza meg a testület. 

Györe Géza 

Munkanélküliek, munkát 
keresők figyelem! 

Lehetőséget kínálunk, hogy 
minél előbb megfelelő munka
helyet találjon. 

1995. október 4-én 

ÁLLÁSBÖRZE 
címmel találkozót szervezünk 
munkáltatók és munkát keresők 
számára. 

A rendezvényen a Vas me
gyei munkáltatók mutatják be 
tevékenységüket, ismertetik ál
lásajánlataikat. 

Az ajánlat elfogadása nem 
kötelező. Ha viszont úgy dönt, 
hogy érdekli a felkínált állás
ajánlat, lehetőséget nyújtunk a 
munkáltató képviselőivel egy 
személyes beszélgetésre. 

Helyszín: Kemenesaljái Mű
velődési Központ, Celldömölk. 

Időpont: 1995. október 4. 
11.00-16.00 

Szeretettel várunk minden ér
deklődőt! 

Vas Megyei 
Munkaügyi Központ 
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Nagy az érdektelenség a hegyközség körül 2 Hí 

Döntés előtt a szőlősgazdák 
Érdekes dolog ez a hegy, a hegyi élet, ra

gaszkodunk hozzá, naponta dicsérjük benne 
a természet különleges közelségét, megcso
dáljuk a változó és megújuló szépségét, mi
közben jól elfáradunk. így van ez már év
századok óta a változatlanság és a megújulás 
egységében, főleg akkor, ha saját területről 
van szó, de már a hegy egészét érintő kér
désekben elzárkózást tapasztalunk. 

Megújulásra szükség van két szempontból 
is. Az egyikkel elégedettek lehetünk, és mű
velési módokban, fajtákban, terméseredmé
nyekben, talajerő-gazdálkodásban, tehát a 
termelési kultúrában az utóbbi évtizedekben 
lényeges előrelépés történt, ami nem nevez
hető véletlennek. Más vidékkel ellentétben 
a Sághegy még a jól művelt területek közé 
tartozik. Amiben elmaradtunk, az az össze
fogás a közös dolgokban. 

Az előrehaladásnak több, de mindenkép
pen közösségi formájával találkozhatunk. A 
közösségi formák alapintézménye a szőlős
gazdák által létrehozott hegyközség, a hegyi 
önkormányzat. 

Közeleg a törvény által előírt határidő, 
szeptember 30-a, amíg a hegyközségeket lét
re kellene hozni, de a megoldáshoz nem ju
tottak közelebb az illetékesek. Nagy az ér
dektelenség. Ezt bizonyítják a polgármesteri 
hivatalok szervezésében összehívott tanács
kozások, ahol a szőlősgazdák minimális 

számban (2-3 százalék) jelentek meg. A ta
nácskozás arra azért jó volt, hogy a megje
lentekből létrehozták az előkészítő bizott
ságokat, és a jövőt egy egységes hegyközség
ben jelölték meg. Az egy hegyközségben 
gondolkodás mindenképpen előrelépés. A 
kérdés csupán az, kik alkotják a hegyköz
séget. A válasz egyszerű lehetne: a hegyen 
birtokos szőlősgazdák, mert az Ö érdekükről 
van szó. A valóság azonban mást mutat. Mi 
ennek az oka? Az egyik ok a törvényben ke
resendő. 

A szervezet működtetése pénzbe kerül a 
hegyi önkormányzat által meghatározott 
mértékben. Régen is így volt. A baj ott van, 
hogy a törvény nem egységben gondolkodik 
az árutermelő tevékenységből indul ki, 1500 
négyzetméter feletti területek tulajdonosai
nak kötelezővé, másoknak lehetővé teszi a 
belépést. Miután a tagság bizonyos anyagi 
támogatást igényel a köz javára, ellentétek 
keletkeznek a be nem lépők, ezért hozzájá
rulást nem fizetők között. Ezen változtatni 
kell. Sokan a nagyobb állami beavatkozástól, 
pontosabban az adózás kiszélesítésétől tarta
nak. Erre azt mondhatjuk, ha az állam be 
akarja vezetni például az ingatlanadót, azt a 
hegyközségtől függetlenül is megteszi. Má
sok önállóságukat féltik: nem akkor szüre
telhet, amikor eszébe jut, hanem amikor a 
szőlő megérik, a hegyközség a minőség ja

vítása érdekében azt jónak tartja. A sort le
hetne folytatni. 

A legnagyobb gond az érdektelenség. 
Jelen pillanatban a hegyközség megalaku

lásához előírt 50 hektár helyett csak az egy
tizedének a tulajdonosa jelentkezett. 
Amennyiben a helyzet szeptember 30-ig nem 
változik, akkor nem lesz hegyközség. Es ak
kor mi van, mondhatják és mondják sokan. 
Valóban, az élet megy tovább, de milyen 
veszteség érheti a szőlőtermelőket... Milyen 
támogatástól eshetnek el. 

A hegyközség megalakulása esetén az ál
lam minden belépő tulajdonos után 2 ezer 
forint támogatást ad. Ötszáz tagnál már egy
millió forintra lehetne számítani, de sokkal 
több tulajdonos van. Az állami támogatás ki
egészül a polgármesteri hivatalok támogatá
sával. Ezeket a pénzeket okosan felhasználva 
egy két éven belül érzékelhető korszerűsíté
seket lehetne végrehajtani. 

Hegyközség hiányában nincs támogatás. 
Maradnak a rossz utak, a villanyhálózat 

nem bővül. Gond lesz az értékesítéssel, mert 
származási bizonyítványt csak hegyközségi 
tag kaphat. A növényvédelmi előrejelzés, a 
nagytételű, ezért olcsóbb permetszer, vessző 
beszerzése, a minőségi, tájjellegű bor eléré
se csak kívánalom marad. A sort itt is lehetne 
folytatni. 

Nyilván lesz majd néhány termelő, aki 
korszerűsíti gazdaságát, a hegy egésze azon
ban csak a gazdák összefogásával juthat 
előbbre. A kínálkozó lehetőséget kellene 
megragadni. Több akarattal, jobb szervezés
sel eredmény érhető el. Káldos Gyula 

Tüzes táncok Celldömölkön MAV „CONIFERA" KERTÉSZETI KFT. 
TELEPÜNKÖN VÁSÁROLHAT: 

* KÉTNYÁRI NÖVÉNYEKET 
* CSEREPES DÍSZNÖVÉNYEKET 
* DÍSZCSERJÉKET 
* ÖRÖKZÖLDEKET 

PARKOSÍTÁST, PARKGONDOZÁST, 
SÍRGONDOZÁST VÁLLALUNK. 

KOSZORÚMEGRENDELÉST FELVESZÜNK! 
MÁV „CONIFERA" K F T . 
Celldömölk, Zrínyi M . gróf u. 7. (Volt vasúti kertészet) 
Tel.: 06-60/376-579 

Az immár harmadik alkalommal megrendezett Tüzes táncok 
a Kemenesaljái Művelődési Központ szervezésében válhatott va
lóra. A kínaiak légies tánca, gazdagon pompázó kosztümjük el
kápráztatta a népes közönséget. 

Fotó: Sebestyén Zoltán 

„RACZ-CELL" KKT. 
Üveges kandalló és 
cserépkályhaajtók 
nagy választékban kaphatók! 

RÁCZ ISTVÁN 
CeUdömölk, Pozsonyi u. 4. 
Telefon: 524 
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Katolikus fiataloké a Lázár-ház 
A látszat néha csal. Például a Celldömölk 

szívében álló Lázár-ház esetében. Az épület 
ugyanis kívülről meglehetősen siralmas ké
pet mutat - immár jó néhány éve. Mintha 
az összeomlás szélén állna a századelőn 
épült villa. Belülről azonban - állítólag -
egészen más a helyzet. 

Az építmény 1992-től a katolikus egyház 
tulajdonában van. Korábban a helyi zene
iskola része volt: a fúvósok gyakoroltak itt. 
Három évvel ezelőtt azonban az egyház 
visszakérte a volt rendelőintézet épületét. 
Mivel ide nem sokkal azelőtt költözött át 

az Ádám Jenő Zeneiskola, az önkormányzat 
cserét ajánlott: átengedte a katolikus egy
háznak a Lázár-házat, és értékkülönbözet
ként fizetett még tízmillió forintot. Az egy
ház képviselői megígérték, az összeget az 
épület felújítására fordítják. Az eredeti ter
vek szerint a kész épületbe a Katolikus If
júsági Központ költözött volna még az el
múlt év őszén. 

A málladozó vakolat viszont egyelőre 
nem ifjúsági központot, hanem valami egé
szen mást sejtet. 

- Sajnos, az említett tízmillió forint el

fogyott a belső munkálatokra — mondja 
Nagy József plébános. - A külső rendbe
tételhez még mintegy kétmillió forintra len
ne szükségünk. 

Az atya szerint a csúszást az iparosok 
lassú munkája okozta. Arra a kérdésre, hogy 
mikor lesz teljesen kész az épület, nyilat
kozónk nem tudott pontos választ adni. 

- Az azonban bizonyos, hogy az eredeti 
elképzeléseink nem változtak. Szeretnénk, 
ha a fiatalok szeptemberben birtokukba ve
hetnék az épületet. A tetőtér átalakításával 
megteremtettük egy negyvenágyas szállás 
kialakításának a lehetőségét is. Egyelőre 
azonban nem tudjuk, honnan teremtjük 
majd elő a külső munkálatokhoz hiányzó 
pénzt - mondta az atya. 

Kiss V. 

Megyei könyvtárosnap Celldömölkön 
A Könyvtári és Informatikai Kamara - együttműködve a többi 

könyvtári szervezettel - 1995. október 9. és 15. között rendezi meg 
az Összefogás a könyvtárakért akció országos rendezvénysorozatát. 

A program kettős célkitűzése: 
- a könyvtárak új arculatának megjelenítése, 
- az összefogás példázása. 
Az első cél lényege, hogy megváltoztassuk a társadalomban ma 

is élő, téves felfogást, miszerint a könyvtár csupán a könyvkölcsönzés 
és olvasás helye. A könyvtár sokkal több ennél: a társadalmi és gaz
dasági átalakulás és struktúraváltás alapintézménye. A demokráciát 
a könyvtárakban tanulhatjuk. A gazdaságban nem történhet profil
váltás információk, információs adatbázisok nélkül. Ezek szolgálta
tásához a könyvtáraknak megvannak a megfelelő személyi és egyéb 
feltételei, s ha a gazdasági élet szereplői is támogatják törekvéseiket, 
bármikor naprakész információkkal tudnak az érdeklődők rendelke
zésére állni a világ bármely részéről és bármilyen szakterületről. 

A másik megközelítés kulcsszava az Összefogás. Meg szeretnénk 
mulatni, hogy lehetséges összefogás egy szakmán belül, egy ágazaton 

belül és az országon belül a társadalmi és gazdasági élet többi sze
replőivel is. 

Vas megyében a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Vas megyei szervezete, a Könyvtári és In
formatikai Kamara városi tagozatának képviselőjeként a Kresznerics 
Ferenc Könyvtár rendezi meg az akció megnyitását 1995. október 
9-én a celldömölki városházán. 

A program a következő 
9.00-9.50 Bemutatkozik a Kresznerics Ferenc Könyvtár. 

10.00-11.00 Kerekasztal-beszélgetés a Vas megyei városi könyv
tárak fenntartóival. 

11.10-12.00 A könyvtár és a társintézmények kapcsolata Celldö
mölkön. 

13.00-14.00 Látogatás a könyvtárban. 
14.00-17.00 Sághegyi kirándulás. 
Október 10-én 11 órakor: találkozó a könyvtár legrégibb, leghű

ségesebb olvasóival, az „Örökös könyvtári tagság" cím átadása. 
Október 9. és 15. között: helyi nyomdák, kiadók, könyvtárak című 

kiállítás Hetényi József gyűjteményéből. 
Október 9. és 15. között: ingyenes beiratkozás. 

Decemberben ismét 
s 

Uj Kemenesalja falinaptár 
Az Új Kenesesalja szerkesztősége - az előző évek hagyomá

nyait folytatva - idén decemberben ismét megjelenteti lapunk 
falinaptárát. A mellékletként készülő falinaptár továbbra is ön
költséges, ezért - hogy ingyen adhassuk minden olvasónknak -
a hirdetési bevételekből fedezzük az előállítását. A falinaptáron 
kilenc, névjegykártya méretű keretes hirdetés megjelentetésére 
van lehetőség. Az előző évek tapasztalatai szerint ennél nagyobb 
az igény, ezért csak azoknak a vállalatoknak, vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek a hirdetését tudjuk elfogadni, akik idejében 
jelentkeznek. 

A hirdetések leadásának határideje: 1995. október 31-e, helye: 
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk, Műszaki Osztály (Nagy 
Antal). 

A hirdetési tarifák: 
90 x 50 mm - névjegykártya méret 6 000 Ft + ÁFA 
90 x 100 mm - kétszeres méret 11 000 Ft + ÁFA 
A falinaptár az Új Kemenesalja december 6-án megjelenő lap

számával jut el az olvasókhoz. A Szerk. 

% Hírek mozgássérülteknek 
- A rokkantak napja alkalmából szentmisét tartanak a celldömölki 

katolikus tempolomban szeptember 30-án délután 4 órakor. Minden 
velük együttérzőt várnak a celldömölki helyi csoport tagjai. 

* 
- Október 4-én délután 4 órakor kiállítás nyílik a Kemenesaljái 

Művelődési Központban Hideg Sándor grafikáiból és a celldömölki 
mozgássérültek kézimunka szakkörének munkáiból. A kiállításra sze
retettel hívnak minden érdeklődőt. V. L. 

C E L L V O K F T . 
ÜZEMANYAGKÚT 

Kolozsvári u. 16. - Volán-telep 
Nyitva: 0-tól 24 óráig. 

92-es benzin 97 Ft/liter, 
gázolaj 80 Ft/liter. 

TANKOLJON NÁLUNK, MEGÉRI!! 



Kemenesaljái községek, polgármesterek Boba 
XHSSS&SSSSSÍ SR > 

Boba első írásos emléke 
1211-ből származik, ami 
bizonyítja, hogy történel
me az Árpád-kori időkre 
nyúlik vissza, de a vasút 
építésekor római kori ma
radványokat is találtak a 
környéken. Az 1800-as 
évek második felében a 
Marcal szabályozása és a 
vasútépítés idejére tevődik 
a település fejlődése. A 19. 
század végén lakóinak szá
ma eléri az 1200-at. A köz
ség postai elosztó központ, 
vendégfogadói, üzleti háló
zata és szállodája van. A 
I I . világháború után a la
kosság száma csökken, 
1960-ban m á r csak 960. A 
60-as évek urbanizációja 
következtében sokan el
költöznek a környékbeli 
városokba. Jelenleg 818-
an élnek a faluban. 

Mindezeket Szelestey László 
polgármester mondja el, aki tős
gyökeres bobai és nagy lokálpat
rióta. 1966-ban szerzett agronó-
musi diplomát, s azóta a Ság
hegyalja Termelőszövetkezetben 
dolgozik. Jelenleg főágazat-ve-
zetŐ. 

1990-ben, a rendszerváltás 
utáni első helyhatósági választá
son szavaztak neki bizalmat a bo-
baiak, amit 1994-ben megismé
teltek Héttagú testület - Móri 
László alpolgármester, Bara
nyai László, Baráth Jenő, He
gyi Ernő, Kovács Miklós, Kul-
man Lajos és Szabó Ferenc 

képviselők - segíti a falu gond
jainak, problémáinak megoldásá
ban, és a továbblépéshez szüksé
ges bölcs döntések meghozatalá
ban. A körjegyzői feladatokat 
Horváth Csaba látja el. 

Eredményekről és tervekről 
beszélgetünk. Szelestey László 
elmondja, hogy járdákat építet
tek, utakat portalanítottak, asz
faltoztak az elmúlt időszakban. 
Örömmel újságolja, hogy nincs 
olyan utca a községben, amit ne 
portalanítottak volna. A nemes-

kocsiakkal közösen átalakították 
a ravatalozót, hogy emberibb kö
rülmények között adhassák meg 
a végtisztességet az elhunytak
nak. Szóba kerül az iskola és az 
óvoda. A falu vezetősége min
dent megtesz, hogy ezeket az in
tézményeket megtarthassa. 

A háziorvosi teendőket Tatjá
na doktornő látja el, aki hetente 
egy alkalommal rendel náluk, de 
ha kell, bármikor rendelkezésük
re áll. Nagy könnyebbség a be
tegeknek, hogy rendeléseken a 

kézipatikából helyben megvásá
rolhatják a szükséges gyógysze
reket. 

1991-ben újjáalakult az Ön
kéntes Tűzoltó Egyesület, ami 
nemsokára 100 éves jubileumát 
ünnepeli. A jelenlegi utódok ép
pen a közelmúltban bizonyították 
rátermettségüket egy tarlótűz al
kalmával. 

Nem hiányozhat a község éle
téből a sport sem, amit - az ekkora 
nagyságrendű településekhez ha
sonlóan - itt is elsősorban a lab
darúgás jelent. A polgármester 
elmondása szerint valószínűleg 
Övék az egyetlen olyan csapat a 
bajnokságban, ahol kizárólag 
helybéliek játszanak a felnőtt és 
az ifjúsági csapatban egyaránt. 

Szó esik még arról is, hogy a 
falu - önbecsülése jeleként - új
raterveztette régi címerét és el
készíttette község zászlaját, 
amely kék-fehér-kék, rajta a falu 
címerével. 

Boba áldozott arra is, hogy 
megadja a tiszteletet hősi halott
jainak. Az I . és I I . világháború 
emlékműveit nem most, hanem 
már 1925-ben, illetve 1968-ban 
felállították a templomkertben. 

A jelen feladatairól, a jövő ter
veiről így beszélt a polgármester: 

- örömmel tölt el, hogy sike
rül megoldani településünkön a 
gázfűtést. Mivel a földgáz ideve-
zetése túl költséges lenne, más 
megoldást kellett választanunk. 
Tartályos propángázzal helyette
sítjük. A munkálatokat a SZEB-
GÁZ végzi, a költségeket a la
kosság állja (lakásonként mint

egy 36 ezer forint). Bízom benne, 
hogy a fűtési szezon kezdetérc 
minden készen lesz. Egyébként 
a 280 házból 245-en jelezték az 
igényt. 

Az utóbbi időben 20 közmű
vesített telket alakítottak ki a 
községben. Megkezdték ezek ér
tékesítését is 80 forintos négyzet
méterenkénti áron. 

A közeli jövőben tornatermet 
szeretnének építeni az iskolához 
csatlakoztatva. Megvannak az el
képzeléseik, remélik valóra is 
tudják váltani azokat. 

Van egy dédelgetett tervem is 
- mondja befejezésül a polgár
mester. - Településünk alatt 
mintegy 7-800 méter mélység
ben termálvíz található. Ezt sze
retnénk kihasználni: kertészet 
vagy termálfürdő formájában 
hasznosítani. 

Völgyi László 

Wty Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkor

mányzata Polgármesteri Hivatala 
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő: 9 órától 11 óráig, kedd: 
ügyfélfogadás nincs, szerda: 13 
órától 16 óráig, csütörtök: 8 órá
tól 11.30 óráig és 13 órától 16 
óráig, péntek: 9 órától 11 óráig. 

A fogadóórák rendje 1995. 
szeptember 1-től a következő: 
minden hónap első csütörtökén 9 
és 11 óra között Makkos István 
polgármester, minden hónap má
sodik csütörtökén 9 és 11 óra kö
zött Tima László alpolgármes
ter, minden hónap harmadik csü
törtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző, min
den hónap negyedik csütörtökén 
9 és 11 óra között Enyinginé dr. 
Batári Borbála aljegyző tart fo
gadóórát a hivatalban. 
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Száz éve történt 

Királylátogatás Kis-Czellben 
Egy település életében vannak olyan töténelmi események, ame

lyek nem hullanak ki az idő rostájából, hogy végleg elenyésszenek, 
hanem megmaradnak, őrzi őket írásos bizonyság, de megvannak, 
cinek a népi emlékezetben is. Lehet, hogy legendává finomulnak, 
de mindenképpen alkalmasak arra, hogy megelevenedjenek, hiteles 
valóságképet kapjanak az utókor, a későbbi nemzedékek számára, 
szellemi gazdagodásukra. így vagyunk I . Ferencz József császár és 
királynak száz év előtti kis-czelli tartózkodásával is. Lássuk tehát 
először a történelmi tényeket. 

A korabeli újságok 1895 szeptemberében jó előre jelezték hírro
vatukban, hogy a Dunántúlon nagyszabású őszi lovassági hadgya
korlatok lesznek, melyeket a király is meg fog tekinteni. Ezek a 
hadgyakorlatok Kis-Czell térségében fejeződnek be, és a király fő
hadiszállását Kis-Czellben rendezik be. A király őfelsége 17-én, ked
den érkezik Kis-Czellbe, miután délután 2 órakor kíséretével indul 
Bécsből különvonattal. Az udvari vonat 4 óra 21 perckor érkezik 
Győrbe, majd Pápán megállás nélkül áthaladva 5 óra 21 perckor, 
Kis-Czellbe 5 óra 51 perckor érkezik meg. A pályaudvaron Frigyes 
főherceg, az V. hadtest parancsnoka, Reiszig Ede főispán, dr. Károlyi 
Antal alispán, Jakab Bódog főszolgabíró, és Takács Antal kis-czelli 
városbíró fogadják, s a főispán intéz rövid beszédet a királyhoz. Az 
együttes küldöttségek az apátság épületében hódolnak a király előtt. 

A részletes tudósítást, mely egyúttal hiteles történelmi dokumen
tum is, a következőkben adhatjuk olvasóink elé: Dunántúl az Őszi 
hadgyakorlatok Kis-Czellnél nyertek befejezést, folyó hó 18-án egy 
nagyszerű lovas-ütközettel, mihez fogható eddig nem volt. Erre a 
döntő ütközetre jött le a király is Kis-Czellbe folyó hó 17-én délután, 
ahol nagy pompa és fény között fogadták. A kisváros impozáns lo
bogódíszt öltött, este fényes kivilágítás volt. A király másnap, 18-án 
reggel 7 (hét) órakor lovagolt ki kísérletével az apátsági épületben 

lévő főhadiszállásáról, hogy a gyakorlatot végignézze. Összesen 12 
(tizenkettő) lovasezred, éspedig a 3., 4., 6. dragonyos, a 12. ulánus, 
a 7., 9., 11., 13. közös huszár, 1., 2., 7., 8. honvédhuszár ezred és 
a 2. és 4. lovasütegosztály vett részt az ütközetben, mely a Kis-Czell 
és Pápoc közti térség közepe táján a csöngei Cseren került döntésre, 
„ő felsége, Vörös Sándor csöngei földbirtokos birtokán levő »Kun-
halom«-ról szemlélte az utolsó összecsapást, mely után lefúvatott és 
a főhercegekkel és a hadgyakorlatok főintézőségi tagjaival együtt a 
tömör hadrendben felállított csapatok arcvonala előtt ellovagolt, majd 
diszmenetet rendelt el." Sok nézője volt a gyakorlatnak. Száznál több 
úri fogaton jelent meg az előkelő hölgy- és férfiközönség, amely a 
befejező díszmnenetet őfelsége közelében, szalmakazlakról nézte vé
gig. A király aznap délután 5 órakor utazott el Kis-Czellből Bécsbe, 
ahova este 8.30-kor érkezett! 

El kell feltétlenül oszlatnunk jó 
néhány, a köztudatban és írásban 
is meglévő tévedést. Pacher a ki
rálylátogatást 1896. szeptember 
16-ra teszi, Mesterházy S. szerint 
szeptember 17-én fúvatta le a had
gyakorlatot, és ezután ment be 
Kis-Czellbe a király 1895-ben, és 
a „Király" dombról nézte a gya
korlatot, Porkoláb szeptember 16— 
18. napjaira írja a látogatást, s 
egyúttal azt is közli, hogy ekkor 
bontották le, mint forgalmi aka
dályt „a régi Kis-Czell magvát ké
pező Anna-kápolnát". A dátumok 
hiteles idejét láttuk fentebb: nincs háromnapos királylátogatás, és a 
királynő sincsen a kíséretben, s bizony ő nem lakott az egyik kis-czelli 
szállodában, a tudósító aligha mulasztotta volna el megjegyezni, ha 
Erzsébet királyné itt időzik. Tudjuk most már, mi volt a csöngei 
Királydomb ősi neve, mert Királydomb csakis a királylátogatás után 
lehetett, miután a köznyelv erre „elkeresztelte"! 

Ennek a királylátogatásnak két hiteles emléke is maradt, kétféle 
emlékérem, amelyek közül néhány a pápai református gyűjteménye' 
anyagában található. Az egyik érem ónból, a másik sárgarézből k 
szült. Feliratuk: „Emlékéül ő felsége a király jelenlétének az ős 
hadgyakorlatok alkalmával Kis-Czellben 1895 szeptember", ugyan" 
német nyelven is, másik oldalon a király arcképe. 

Emlékezzünk városunk száz év előtti, az egész település számára 
külső megújulást is hozó rendkívül nagy horderejű eseményére azzal 
az örömmel, mely a legendák helyett a történelmi valóságot tudato
sítja, veheti örökül és adhatja tovább! Nádasdy Lajos 

Esély klub 512 ofc 

Fotómontázs az ősi Cellröl Fotó: Vida 

Változó világban, környezeti felfordulásban élünk. Újabb és újabb 
lehetőségek nyílnak a különféle tudományok területén, hogy prob
lémáinkat felszámoljuk, és ezzel űj lehetőségeinknek adjunk helyet. 
Mindannyian tapasztaljuk, hogy az új kihívások már nem oldhatók 
meg a régi, „megkövesedett" struktúrákkal. Válaszúthoz értünk: vagy 
gondolkodásmódunkat átalakítva egy új komplexitás magasabb szint
jére lépünk, vagy saját magunkat faljuk fel, a saját magunk építette 
világgal. Hogy lehet, hogy az egyik ember állandóan vonzza a bajt, 
a szerencsétlenséget, a másik boldog, sikeres? 

A problémák nem oldhatók meg csak testi erővel, hatalommal, 
terjeszkedéssel. Túlélésünk attól is függ, hogy képesek vagyunk-e 
növelni mentális energiáinkat. A tágabb látókörű ember toleránsabb, 
megértőbb. Akik nyitottak, képesek elfogadni az új fejlődési lehe
tőségeket, testileg-lelkileg erősebbek lesznek. 

Eldönthetjük, mit szeretnénk gyermekeinknek örökül hagyni. Bé
két, nyugalmat, tiszta levegőt, biztonságos FÖLDET, vagy pusztu
lást. Amit az ember el tud képzelni és hinni tud benne, az megvalósul. 
Mindez a mi mai gondolatainktól függ. Holisztikus szemlélettel mind
ehhez nyújt segítséget az Esély klub. 

Találkozzunk az alsósági művelődési házban 1995. okt. 12-én 18 
Órakor! Tompa Kálmánné 

életmód-tanácsadó 
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MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK Drog: rövid élvezet hosszú kín (3.) 
Tisztelt Olvasóim! 
Gazdasági és szociális válságban élö ha

zánkra a délszláv háború következtében rá
zúduló drogkereskedelem egyre inkább fo
gyasztóként is számol velünk. A legveszé
lyeztetettebb korosztálynak a 16-18 évesekét 
tartják. Ez a már nem és még nem generáció 
sajátos problémáival valóban kellően sérülé
kenynek látszik. 

A drogfogyasztás megelőzésére való ne
velést tehát már jóval korábban, kisiskolás
korban el kell kezdeni. Ennek színtere a csa
lád és az iskola, alanya pedig a szülő és a 
gyermek egyaránt. Ha elfogadjuk, hogy a 
droghoz, mint pótszerhez feszültség- és prob
lémaoszlató, unaloműző dologhoz fordul a 
kezdő drogos, akkor egyetlen megelőzési 
módnak az tűnik, hogy gyermekeinket minél 
kevesebbszer hozzuk, illetve engedjük a fenti 
helyzetekbe jutni. Tanítsuk meg őket tár
sadalmilag elfogadott, nem önromboló konf
liktusmegoldásra. Ennek legegyszerűbb 
módja a személyes példamutatás. Hogyan 
várhatjuk el, hogy gyermekünk nemet mond
jon a drogra, ha mi dohányzással, alkohollal 
oldódunk? 

Értelmes foglalatossággal (sport, kirándu
lás, barkácsolás - mindegy, csak ne érezze 
magát egyedül, ne legyen nyűg szülei nya

kán) kell lekötni szabadidejüket, fel nem élt 
energiájukat, fokozódó kíváncsiságukat. 

A téma tabuként kezelése, vagy az egy
szerű tiltás nem vezet eredményre! Lelkileg 
éretten, praktikusan felkészítve tud csak ha
tározottan nemet mondani a drog kipróbálá
sára. Értékvesztett világunkban fontos lenne 
az új példaképek megtalálása, egészségesen 
élő, értelmes célért dolgozó személyek elő
térbe állítása. Egyéni fáradozásaink termé
szetesen nem járhatnak sikerrel, ha környe
zetünkben hasonló változások nem történnek. 
Szerencsére hazánkban is egyre több, külön
böző rétegekkel foglalkozó drogmegelőzési 
programmal találkozhatunk. Néhányról sze
retnék szólni, hogy a témával bővebben fog
lalkozni kívánók, illetve kényszerülők tudják, 
hogy hol kaphatnak segítséget. A Magyar 
Rendőrség Drogmegelőzési Programja: 
D.A.D.A. (Dohányzás, Alkohol, Drog, 
AIDS). Jelszava: Vigyázz magadra! Szituá
ciósjátékokon, teszteken keresztül tanít prob
lémamegoldásra. Általános iskolai program, 
amely segít a veszélyhelyzeteket felismerni, 
pozitív és negatív befolyásokat felismerni, el
lenállni még a korosztály felől érkező csábí
tásoknak is. Celldömölkön Erőss Elemér fog
lalkozik a programmal. Magyar UNESCO 
Bizottság UNICRI Projekt: 

Integrált kábítószer-használat megelőző 
program a magyar iskolarendszer számára. 
Célja a szakemberképzés, a különböző szak
területek integrálása. Mintegy kétezer okta
tási szakember kiképzésére nyílik alkalom, 
magyar nyelvű szakanyagok készülhetnek. 
Telefonszám: 1530-600/13-88. Fax: 1533¬
553. A Soros Alapítvány és a Save Hungary 
által pedagógusok részére kiírt ösztöndíj-le
hetőségekről az ÁNTSZ városi és szombat
helyi intézeteiben lehet érdeklődni az egész
ségnevelési munkatársaknál. 

Telefonon elérhető segítség a Lelkisegély 
Szolgálat: 322-000. A Markusovszky Kórház 
Pszichiátriai Osztálya (Szombathely, Gagarin 
út 5. 311-470) a tanácsadáson túl drogbetegek 
kezelésével, túladagolásos állapotok gyógyí
tásával foglalkozik. 

Kedves Olvasó! Szakemberekkel beszél
getve megállapítottuk, hogy kábítószerügy
ben robbanás előtti állapot van. A helyzet 
jelenleg még nem tragikus, de kellő oda
figyelés és erőkoncentráció hiányában 
könnyen azzá válhat. Mindent meg kell len
ni, hogy ez a kultúránktól idegen szokás 
nálunk ne honosodjon meg. 

Kérem Önöket, hogy segítsék a hivatalos 
szervezetek munkáját! 

Dr. Galambos György 

Dukai Takács Juditról 1 $o2 

Évadnyitó 
a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaságnál 
Szeptember 11-én összejövetelt tartott a 

Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság a 
celldömölki Kresznerics Ferenc Könyv
tárban. Dr. Bellérné Horváth Cecília, a 
könyvtár igazgatója köszöntötte az egybe
gyűlteket, és gratulált Dörnyei Lászlónénak, 
akinek a Vas Megyei Civil Fórumon a Kiss 
Gyula Egyesület a Közösségi kultúráért em
léklappal és plakettel köszönte meg eddigi 
fáradozását és a Társaság szervezésével járó 
nem kis munkáját. 

Az est előadója Papp János volt, a szom
bathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főis
kola volt tanára. Jelenleg a békéscsabai ta
nítóképző főiskola tanszékvezetőjeként tevé
kenykedik. 

Az est témájának Dukai Takács Judit életét 
és munkásságát jelölték meg, hiszen augusz
tusban volt 200 éve annak, hogy a költőnő 
megszületett Dukán. Papp János szemléletes 
előadásmódja lebilincselte a közönség figyel
mét. A 18. század vége, illetve a múlt század 
elejének vidéki élete ott játszódott le a sze
münk előtt, látni véltük a gyermek, majd a 

nagylánnyá serdült Juditot, aki mint befutott 
költő, költészetének fénykorában a Keszthe
lyi Festetich-kastélyban szavalja újabbnál 
újabb és jobbnál jobb verseit. A tanár úr 
előadása végén azonban véget ért a játék, „le
gördült a függöny". 

Végezetül Bene Csilla, a Dukai Takács Ju
dit Játékszín Alapítvány titkára mondott né
hány szót a nemrég alakult Alapítványról, 
céljairól, feladatairól. 

Losoncz Andrea 

A Kemenesaljái t&O^ 
Berzsenyi Asztaltársaság 

őszi programja 
Október: Bertha Bulcsó író A mai magyar 

irodalom és az írói közérzet címmel tart ta
lálkozót olvasóival a Kresznerics Ferenc 
Könyvtárban. 

November: Pacskovszky József celldö
mölki származású filmrendező Esti Kornél 
csodálatos utazása című filmjének bemuta-

Dörnyei Lászlónénak Horváth György, a szombat
helyi MMIK igazgatója a megyenapon adta át a 
kitüntetést 

tója a Kemenesaljái Művelődési Központban. 
A vetítés vendége a rendező. 

December: A hagyományos karácsonyi 
rendezvény vendége Szokolay Sándor. 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja kéthetente! 

Lapunkat a celldömölki családok 
80 százaléka olvassa. 

Érdemes benne hirdetni. 



ÚJ KEMENESALJA 1995. SZEPTEMBER 28. 8 

^ K 0 MEGHÍVÓ 
„Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül" 

(Berzsenyi: KÖZELÍTŐ TEL) 

Berzsenyi Dániel hetyei szobrának 
1970. szeptember 27-én történi leleplezésének 

negyedszázados évfordulójára, 
1995. szeptember 28-án (csütörtökön) 

délelőtt 10 órakor 
a költő szobránál, Egyházashetyéh 

ünnepi megemlékezést tartunk, 
amelyre tisztelettel hívjuk. 

A költőre emlékezik: MOLNÁR GÁBOR 
szakreferens 

A koszorúzás után baráti beszélgetésre invitáljuk 
a helyei kultúrházba. 

Egyházashetye-Celldömölk, 1995. szeptember 11. 
Üdvözlettel: 

Majthényi László Ambrus Lajos író Dala József 
polgármester ,PRO Egy házashelye" Egy. elnöke Celldömölk 

EBOLTAS 
Celldömölkön, a régi zeneiskola helyén a Hunyadi utcában: 
1995. szeptember 26. 7-9 óráig, 1995. szeptember 27. 7-9 

és 15-17 óráig, 1995. szeptember 28. 15-17 óráig 
Pótoltás: 1995. október 11. 7-8 és 15-16 óráig. 
Alsóságon, a tÜzoltószertárban: 
1995. szeptember 27. 8-10 óráig, 1995. szeptember 28. 10-11 

óráig, 1995. szeptember 29. 14-15 óráig, 1995. október 02. 8-10 
óráig, 1995. október 03. 14-15 óráig. 

Pótoltás: 1995. október 10. 8-9 és 14-15 óráig. 
Izsákfán a szokott helyen: 
1995. szeptember 26. 8-10 óráig, 1995. szeptember 28. 14-15 

óráig. 
Pótoltás: 1995. október 09. 7 órától. 
Kémek minden ebtulajdonost, hogy az oltási bizonyítványt -

amennyiben rendelkeznek vele - szíveskedjen magával hozni. 
Az oltás az állattulajdonos megrendelésére az állat tartási he

lyén is elvégezhető. 

CetfdömöCfQ 

Széchenyi u. 

10. 

BORSITS 
VAS-MUSZAKI BOLT l^Plít) 
Széchenyi u. 38. (Dömölki ABC-vel szemben.) Telefon: 06/60/376-570 

- Vasanyagok, csövek, lemezek. - Kerékpár- és autógumik. 
zártszelvények kcrékpáralkatrészek 

- Vízvezeték-szerelési anyagok, - Villamossági anyagok 
PVC-csövek, idomok - 0 8-as betonvasak 

- Kéménybélés - 0 10-es betonvasak 
- Háztartásigép-alkatrészek — Csatornák, csalomaáruk 

SZOLID ÁRAKKAL VÁROM KEDVES VÁSÁRLÓIMAT! 

F I G Y E L E M ! ÁRVERÉS! 
Értesítem a város lakosságát, hogy a Vas Megyei Kárrendezési 

Hivatal a Sárvári Állami Gazdaság, Sárvár használatában (ke
zelésében) lévő földterületből a Magyar Állam által kijelölt föld
részletre árverést tűzött ki. 

Az árverés helye: Celldömölk, Kemenesalja Művelődési Köz
pont 

Az árverés ideje: 1995. október 11. 9 óra 
Az árverésre kerülő földrészletek: 
Helyrajzi sz. Teriilet Művelési 

ha - m 2 ág 
0614 2 1416 erdő 
0641/2-ből 1 1027 erdő 
Az árverés fontosabb szabályairól szóló tájékoztatást az ér

deklődők a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetik. 
Baranyai At tiki né dr. 

jegyző 

Aranykorona-érték 

3,00 
1,54 

0*8 AA FELHÍVÁS 
A Celldömölki Zenebaráti Kör az 1995/96-os évadra is megren

dezi koncertsorozatát az Ádám Jező Zeneiskola kamaratermében. 
Szeretettel várjuk a volt tagtársakat és az új jelentkezőket is. 

A Zenebaráti Kör bérletének ára: 300 Ft, amit október 25-éig 
lehet megvásárolni a zeneiskola igazgatói irodájában. 

A tervezett műsorunk a következő: 
1. 1995. október 28. (szombat) este 18 órakor: 
SCHUBERT-EST 
Közreműködik: a Kőszegi Haydn Vonósnégyes és Dévényi 

József (Németország) gordonkaművész 
2. 1995. november 18. (szombat) este 18 órakor: 
DALEST 
Közreműködnek: a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő

iskola hallgatói. Zongorán kísér: Bejczi Károlyné 
3. 1996. január utolsó szombatján este 18 órakor: 
A veszprémi CORPUS KVARTETT hangversenye 
4. 1996. február utolsó szombatján este 18 órakor: 
SZABADI VILMOS hegedűművész koncertestje 
5. 1996. mnárcius utolsó szombatján este 18 órakor: 
RÁCZ ALADÁR zongoraművész szólóestje 

Süle Ferenc igazgaió 

BOCZKO LÁSZLÓ 
kereskedő 

9500 Celldömölk, Úttörő u. 21. Tel.: 06/60/375-278 
(éjjel, nappal) 

- VÍZ- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS-ANYAGOK, FAJANSZÁRUK 
- PVC-CSÖVEK KÜLÖNBÖZŐ MÉRETBEN 
- TÜKRÖK, CSATOK, C S A P T E L E P E K , CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK 
- ZUHANY FÜGGÖNYÖK, HORGANYZOTT CSÖVEK 
- KPE-NYOMÓCSÖVEK 3/4-3*'-IG, SZELLŐZŐRÁCSOK 
- TÖRÜLKÖZŐTARTÓK 

NÉZZEN BE HOZZÁNK! MEGÉRI! 
SPECIÁLIS KÍVÁNSÁGOK TELJESÍTHETŐK! 

Bébi- és 
gyermekbizományi 
(A Kodály lakótelepen) 

MINDEN, 
AMIRE A BABÁNAK SZÜKSÉGE LEHET. 
Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök, 

péntek: 9~12-ig, 13-17-ig, szombat: 9-12-ig. 

L Hétfő szünnap. 
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„ A csapattal együtt szeretnék magasabb osztályba lépni" 

A celldömölki gólgyáros: Gyurák Antal 
Az 1973-ban született fiatal¬

ember hétről-hétre remek játék
kal és az idei 6 bajnoki labda
rúgó-mérkőzésen már 8 góllal 
hívta fel magára a figyelmet. 
Eredményességének kulcsa a 
technikai és erőnléti felkészültsé
gén kívül talán labdarúgással 
kapcsolatos gondolkodásmódjá
ban és a sportág iránti alázatá
ban gyökerezik. 

- Mit kell tudni eddigi pálya
futásáról? 

Kenyériben kezdtem fociz
ni, ahol 14 éves koromban már 
a „nagycsapatban" játszottam. 
Sokat fejlődtem Mesterházi Jenő 
edző keze alatt. Két év múlva el
kerültem a Győr-Moson-Sopron 
megyei másodosztályú beledi 
együtteshez: két és fél év alatt 
egyszer megyei gólkirály voltam 
28 góllal, egyszer pedig második 
lettem 27 találattal a mesterlövé
szek versenyében. 

- Úgy tűnik, hogy a hagyo
mány Cellben sem szakad meg, 
hiszen 21 mérkőzésen 17 gólt 
szerzett eddig...! 

• Az eredményességhez 
olyan összetartó csapatra van 
szükség, amely megteremti a 
helyzeteket és kiszolgálja a csa

tárokat. Öröm ilyen szépszámú 
közönség előtt játszani, sőt edzé
sekre is járnak szurkolók. Szerin
tem Celldömölkön nagyon jó 
csapat lehet, ha együtt marad ez 
a fiatal társaság. Ez a város meg
érdemelné, hogy belátható időn 
belül NB III-as csapata legyen. 

- Kenyéri lakos lévén meny
nyire jelent gondot a bejárás? 

• Munkahelyemen, a Műsza
ki Ktsz-ben Kővári Antal elnök 
úr és munkatársaim nagyon sokat 
segítenek a nehézségek leküzdé

sében. A foci kitölti mindennap
jaimat: reggel fél 6-kor jövök 
dolgozni és hetente háromszor, 
edzésnapokon csak este 8-ra érek 
haza. 

- A nézők a gólok melleit kü
lönösen azt ériékelik, hogy a 90. 
percig hajt, és feltűnik szinte a 
pálya minden pontján. Ez minek 
köszönhető? 

• Amikor Cellbe kerültem 
idén februárban, akkor messze a 
többiek mögött kullogtam erőn
létileg. Sebestyén Attila edzés
módszereinek sokat köszönhetek 
a jelenlegi szintért, de még min
dig érzem, hogy ennél is több van 
bennem. Edzéseken 23-24 sze
mély vesz részt, és igazi harc fo
lyik a csapatba kerülésért. Eze
ken túl úgy gondolom, hogy ha 
a pályára lépek, akkor a városért 
megyek játszani, s ennek megfe
lelően próbálok teljesíteni a zöld 
gyepen. 

- Mit érez erősségének? 
•v* Inkább a hibámról beszél

nék: óriási ziccereket tudok ki
hagyni és nagyon bánt, hogy a 
Kőrismenti ellen kihagytam a 
büntetőt. Komoly tétmeccsen ez 
volt az első 11-es, amit nem ér
tékesítettem! 

- Az utóbbi időben néha lúl 
szorosan, sőt durván „vigyáz
nak" Önre. Nem fél a sérüléstől? 

• Szerintem aki visszahúzza 
magái, az sokkal előbb megsé
rülhet. Muszáj sokat mozogni, és 
olyan ember nincs, akit egyszer 
ne hagynának üresen. Előnynek 
számít nálam, hogy - kis túlzás
sal - mindkét lábbal egyformán 
jól kezelem a labdát. Talán a vá
ratlanság számlájára írható, hogy 
bár eredendően jobblábas va
gyok, több gólt ballal lőttem. 
Alacsony létemre viszonylag sok 
gólt szereztem fejessel is. Más
részt a foci csapatjáték, s ha na
gyon szorosan fognak, akkor a 
többiek előtt nyílhat gyakrabban 
gólszerzési alkalom. 

Nagyon köszönöm a nézők
nek, csapattársaimnak és a klub 
vezetésének, hogy befogadtak és 
segítettek a beilleszkedésben. Jó 
érzés, hogy a városban felismer
nek és szülőfalumból is sokan el
jönnek a hazai találkozókra. 

- Ha így megy a játék, akkor 
hamarosan bekerül a neve a já
tékosügynökök noteszeibe.y 

Ezzel még nem foglalko
zom, nekem itt kell bizo
nyítanom a gárdával, hogy 
bennünk van a jó eredmény. 
Szeretném, ha az egész csapat
tal lépnénk a magasabb osztály
ba! 

Németh T . 

Laci bácsi is elment 
A szeptember 17-én lejátszott bajnoki 

labdarúgó-mérkőzésen az első sípszó a 
CVMSE dísztagjainak emlékére szólalt 
meg. Horváth Gyözö, Szita József és saj
nos az őket olyan gyorsan követő Kuthy 
László volt celldömölki labdarúgókra em
lékeztek néma főhajtással a csapatok, a ve
zetők és a nézők. 

A nyár elején közülünk eltávozott Győző 
és Csúcsi bácsit most követte a túlvilági 
pályára Laci bácsi is. Kuthy Laci bácsi fo
ciért rajongó szíve szeptember 15-én meg
szűnt dobogni. A három jó barát most már 
végleg együtt van. Az összeállításból már 
csak Kerekes Karcsi és Horváth Hl. Tótyak 
hiányzik, reméljük még sokáig, a Lelovich-
féle túlvilági CESE-ből. Szinte hihetetlen, 
hogy nincs többé már Laci bácsi sem. Az 
a Laci bácsi, aki nélkül kevés labdarúgó
mérkőzést játszottak lé Celldömölkön. 

Kuthy Laci bácsi a CESE 1928. évi baj
nokcsapata után, a CVSE 1938. évi bajnok
csapatának is tagja volt. 1939. március 5-én 
lépett Celldömölkön utoljára bajnoki mér
kőzésen pályára. Akkor a Varga - Jobb, Fü
löp - Poór, Kársai, Kuthy - Péntek, Vág-
völgyi, Hubert, Szakos, Budai összeállítás
ban játszó CVSE, 4:1 arányban legyőzte a 

Székesfehérvári MÁV-ElŐre labdarúgóit. 
Laci bácsi győzni szeretett. Ezért volt a ké
sőbbi celli labdarúgók szigorú kritikusa. Pe
dig nagyon szerette azokat a játékosokat, 
akik a szívüket is kitették a siker érdekében. 
Nagy játékos volt, és amikor abbahagyta a 
játékot, attól kezdve a vasutas kék-sárga 
csapatának lett hűséges szurkolója. Labda
rúgó-mérkőzést még betegen sem szeretett 
kihagyni. Nemrég még ott ült a tribünön a 
megszokott helyén. A bírói sípszónál szebb 
melódiát nem ismert. Mindig lázba hozta, 
akárcsak játékoskorában, a játék. Boldogan 
tapsolt a győztes csapatnak, viszont korhol
ta a veszteseket. Igazi szurkoló volt! A leg
hűségesebb szurkoló lett a kitűnő fedezet
ből, soha nem hagyta cserben a csapatát. 

Laci bácsi most sajnos örökre elköszönt 
a celldömölki sportpályától, szerető gyer
mekeitől, Lacitól és Mártától. Elköszönt az 
általa nagyon szeretett unokáktól, menyétől, 
és sietett szerető felesége után, akinek hi
ányát senki és semmi sem tudta vele felej
tetni. Sietett játszótársai után, akiknek nem 
létét szintén nagyon hiányolta. Drága Laci 
bácsi! - ezt a mérkőzést sajnos elvesztetted. 
Neked, aki soha nem szerettél veszíteni, 
most meg kellett adni magad. Legyőzött az 
idő, az elmúlás. Elmentél, de itt maradt ne
künk sportmúltad, amely példa lehet a pá
lyán követőknek és szurkolóknak egyaránt. 

Tudtuk, hogy 
nagyon beteg 
vagy, mégis 
akik kint vol
tunk vasárnap a 
meccsen, meg
lepetten és szo
morúan vettük a 
hírt. Talán ezt 
fentről is észre
vetted, hisz lát
hattad a szomo
rú embereket. 
Velem együtt sokan gondoltak arra, hogy 
megint szegényebbek lettünk egy kiváló 
sportemberrel, egy hűséges, szókimondó, 
kritikus szemű szurkolóval. Egy olyan szur
kolóval, aki nem sérteni, hanem lelkesíteni 
akarta a mindenkori vasutas játékosát. Aki 
nagyon boldog tudott lenni, ha a CSAPAT 
győzött. 

Kedves Laci bácsi! A sors Téged is 
hosszú és tartalmas élettel ajándékozott 
meg. A búcsú mégis nehéz a családod, a 
tovább élő barátok, sportvezetők és szurko
lók részéről. Biztos vagyok abban, hogy so
káig fognak még a celli pályán emlegetni, 
és a Te nevedet is örökre megőrzi a város 
sporttörténelme. Játékostársaiddal együtt 
megérdemled, nyugodj békességben. 

Tarrósy Imre 
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Egy sír a celli temetőben i m 
120 éve halt meg Virághalmi Ferenc 

Virághalmi Ferenc szabad
sághősre emlékezünk, aki a 48-as 
szabadságharc kiváló katonája 
volt honvéd századosi rangban. 
Ebben az évben van százhúsz 
esztendeje annak, hogy eltemet
ték: 1875. szeptember 24-én. Er
demeit és városunkkal való kap
csolatát korábban részletesen 
megírtuk, és azt a kegyeletes ha
gyományőrzést is, ami övezi e 
nemes ember sírját. Az évforduló 
alkalmából azt igyekszünk fel
eleveníteni, hogy szerény kutatá
saink révén milyen eredmények 

születtek Virághalmi Ferenc csa
ládját illetően. 

E kérdéssel elsőként Nádasdy 
Lajos, városunk neves személyi
sége foglalkozott, ébren tartva a 
lehető kapcsolatokat a szabad
sághős családjával. Ezen a lehe
tőségen indulva teljesedhetett ki, 
hogy a mostani emlékezésünk 
során amolyan „arcképcsarno
kot" közölhetünk az érdeklődők 
számára. Évekkel ezelőtt levele
zést kezdtünk Virághalmi Ferenc 
unokájával, Virághalmy Ár
páddal, aki Veresegyházán élt. 

Akkoriban már 88 éves volt, saj
nos azóta már meghalt. Életében 
előzékenyen állt rendelkezésünk
re, több fontos adatol közölt a 
szabadsághősről, és a családban 
Ő gyűjtötte, őrizte az emléket, do
kumentumokat. Öreg kora arra 
késztette, hogy - írta levelében 
- az emlékeket hagyományozza 
a családon belül. „Kiszemelte" 
dédunokáját, Szabó Mátét, aki
nek az iratokat, fényképeket, 
könyveket átadta azzal, hogy ő 
Őrizze, gondozza tovább a meg
őrzendőket. Azt írta egyik leve-

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! 
EIsÓ 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. 

lében, hogy a gyermek bár még 
fiatal, de komoly gyerek, és ma
mája felügyeletével az ereklyék 
jó helyen vannak. 

Árpád bácsi halála után újabb 
rokon jelentkezett Liszka Lász-
lóné személyében Borsosberény-
ből. Ő kérte a nálunk lévő fény
képekel, és arról tudósított, hogy 
szeretettel kíván foglalkozni -
mint rokon - a Virághalmi család 
történetével, emlékanyagával. 
Kérését teljesítettük. A mostani 
évfordulón, hasonlóan az elmúlt 
évekhez, újra virágok kerülnek a 
celli sírra, erről a leszármazotta-

Vtrághalmi Ferenc, a honvéd száza
dos 

kat is értesíteni fogjuk. E kis is
mertetővel is főhajtást kívánunk 
tenni a magyar szabadságért har-

Az unoka, Virághalmy Árpád 

coló kiváló előd emléke előtt, 
megállva Virághalmi Ferenc 
honvéd százados és költő sírja 
előtt városunk temetőjében. 

Dala József 

A dédunoka, Szabó Máté 

0 *M 
Véradás lesz 
Október 6-án, pénteken 

Ostffy asszony fán és Csöngén, 
október 13-án, pénteken Já

nosházán, 19-én, csütörtökön 
Alsóságon, 20-án, pénteken 
Kissomlyón és Dukán, 26-án, 
csütörtökön Keléden és Kara
kón. 
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Fényjelek Somló és Ság ormain 
Augusztus közepén látogatást 

tett a Sághegyen a Somlói Baráti 
Kör néhány tagja, Hallá László 
úr vezetésével, aki a kör egyik 
vezető személyisége. Kezdemé
nyezés történt - jó egyetértésben 
- a, Jiárom testvér hegy,'* a Somló, 
a Ság és a Kissomlyó egyes pat
riótái között a bensőséges, alkotó 
együttműködés kialakítására. 

Leginkább a szőlőművelés kö
zös gondja, érdeke a hangsúlyoz
ható értéke szolgálja, illetve adja 
mindennek a fontosságát, továb
bá a kulturális értékek kiaknázá
sának a lehetősége. A Kissomlyó 
hegyen, Vajda Lajos emlék
könyvébe Hallá László bejegyez
te az együttműködés alapgondo
latait, amire 1995. szeptember 

20-án a Somló-hegyen véglege
sítés céljából visszatérnek. Hallá 
úr a kezdeményezés tényét a 
Somlói Baráti Kör ülése elé ter
jesztette. 

A megbeszélések során szá
mos olyan javaslat hangzott el, 
amely képezheti az együttműkö
dés alapját, munkatervét, közeli 
és távolabbi programját. Minder
re a megállapodás után lapunk 
hasábjain visszatérünk. Remél
jük, hogy hegyünk szőlőművelői, 
a kulturális, történelmi értékeivel 
foglalkozók, az önkormányzat és 
minden érdekelt támogatóan se
gíti az értékteremtő kezdemé
nyezés megvalósítását. A jövő 
évben, hazánk fennállásának 
ezeregyszázadik évfordulójára 
külön figyelmet szentelnek, kö
zös rendezvények szervezésével. 
Alkalmas éghajlati viszonyok 

között, a valamikori emlékek fel
elevenítése céljából késő estén
ként fényjelekkel adnak eleijeit 
egymásnak a somlóiak és a ság
hegyiek, amely minden bi
zonnyal élményszámba megy a 
diákifjúság számára. 

Természetesen ez az együtt
működés kedves, romantikus 
mozzanata csupán, a lényeg a tar
talmi elmélyülésben rangosul 
majd. 

Dala József 

TUDÓSÍTÓNK: 

az olvasó Evangélikus hittanosok kirándulása 
Még ma is frissen él emlékezetünkben, pedig a tanév végen 

történt, lassan 3 hónapja már! 
Celli és tokorcsi, sömjéni, merseváti evangélikus hittanosokból 

- főképpen alsósokból - álló csoport kirándult Győrbe. Csepergő 
csőben gyülekeztünk a K M K előtt, de a busz ennek ellenére meg
telt és utasai örömére elindult. Útközben Ménfőcsanakon álltunk 
meg, ahol az istentiszteleten vettünk részt. 

Győrben nagyon sok a látnivaló, mi is szép, érdekes helyeken 
jártunk. Megtekintettük a Kovács Margit Múzeum kerámiáit, a 
régi evangélikus templomot, és maghallgattuk ezek történetét. A 
Széchenyi tér nevezetes épületeiben gyönyörködtünk, a Xantus 
János Múzeum kiállítási termeiben nézelődtünk. Megcsodáltuk a 
Győri Színház nevezetes Vasarely-alkotását, az egész épületet. 
Kanyargós, szűk közön át elsétáltunk a Székesegyházhoz, és be
tértünk öreg falai közé. 

Győrt a vizek városaként is emlegetik. A Marcallal bővült Rába, 
Rábca, Mosoni-Duna találkozást, torkolatot is megnéztük. 

Tartalmas napi programunk utolsó állomása a Városi Állat
kert volt, ahol a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Kö
szönjük az anyagi támogtást, akik azt jó szívvel megtették. 
Köszönet Kiss Judit hitoktatónak a gondos szervezőmunkáért. 

Az elkövetkezendő tanévben végzendő munkájához jó erőt, egész
séget kívánunk. 

A kiránduláson kísérft szülök 

Takács néni receptjei 
Csalamádé (torma, kapor nélkül): 1,5 kg 

paprika (magházától tisztítva), 1,5 kg ubor
ka (hámozatlan), 1,5 kg zöld paradicsom, 
1,5 kg káposzta, 1 kg hagyma. 

A fentieket uborkareszelőn lereszeljük. 
Adunk hozzá 40 dkg kristálycukrot, 10 dkg 
sót, 1 csapott evőkanál szalicilt, 3 dl 20%-os 
ecetet. 

Az egészet jól összekeverjük, az edény
benjói lenyomkodjuk. 24 óra múlva levével 
együtt üvegekbe rakjuk és lekötözzük. Te
hetünk bele egy késhegynyi porított kén-

port, akkor még jövő nyárig sem barnul 
meg. 

Az arányokon változtathatunk is. A lé
nyeg az, hogy a hagymán kívül 6 kg legyen 
az anyag. Ha kevesebbet akarunk, az ada
lékanyagot és a hagymát arányosan csök
kentsük. 

Ecetes (erös) paprika hidegen (5 literes 
üveghez): 2,5 1 víz, 3 dl 20%-os ecet, fél 
marék só, 25 dkg kristálycukor, 1 kávéska
nál mustármag, 6-8 szem fekete bors, 1-2 
babérlevél. 

Jól elkeverjük, ha a cukor és só elolvadt, 

akkor beleteszünk 1 kávéskanál borkénport, 
majd az üvegbe elkészített paprikára öntjük 
és jól lekötjük. 

Szilva fagyasztása: 
A szilvát először papírdobozban, tepsi

ben (egysorosán), fagyasszuk le a mélyhű
tőben. Utána tegyük polietilén tasakba. így 
felhasználáskor annyit vehetünk ki a tasak
ból, amennyit akarunk, mert nem lesznek 
összefagyva a szilvaszemek. Ugyanígy le
hetünk el cseresznyét, meggyet is. 

Takács Imréné 
Celldömölk, Batthyány u. 36. 
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4 SPORT 4> eredmények - események <0> SPORT <0-

Megyei labdarúgó-bajnokság 

Két meccsen nyolc gól 
Nagyrakos-CVMSK 1:4 (1:1) - Nagyrákos, 2(K) néző. 
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Varga N., Huszár, Dénes - Rét

falvi, Kolonics (László), Varga I . (Sebestyén N.) - Molnár I . , Gyurák, 
Markos (Tóth J.) - Góllövők: Gyurák (2), László, Molnár. 

Az első félidőben még jól tartották magukat a hazaiak, dc már 
ekkor érezni lehetett, hogy erőnlétileg jobb állapotban van a C VMSE. 
A második 45 percben a mezőnyfölény gólokban is kamatozott a 
vendégek számára. 

CVMSE-EXTRA Körismenti SE 4:0 (0:0) 
Celldömölk, 500 néző. 
Celldömölk: Finta - Nagy A., Varga N., Huszár (Sebestyén N.), 

Dénes - Rétfalvi, Kolonics, László, Varga L - Molnár, Gyurák. 
Góllövők: Gyurák (2), Huszár, Sebestyén N. 
Egyórányi extra esélyt adott az ölbőieknek a celli gárda. Az első 

gól begyötrése után mintegy varázsütésre megszűnt a korábbi gör
csösség, és az erejükkel elkészült vendégek ellen sorra gördültek a 
veszélyes hazai akciók. A gólok mellett egy kihagyott 11-es és a 
helyzetek sora jelezte, hogy a vendégek számára hízelgő eredmény 
született. 

SH0DR 
V o l l u w o g a n t Jopor l 

A kivétel erősíti a Felíciát: 

Felicia Praktik 
1119 200 Ft + áfáén. 
A hátsó ülések kivételével és egy 
rács betételével tágas és célszerű 
haszonjármű született. 

LeIer_Be!la 

100 éves a Skoda gyár. 
100 000 forint 
árengedmény. 

Korlátozott darabszámban. 

Most 1 299 000 Ft-tól 

Leier és Társa Kft. 
Celldömölk, Nemesdömölki u. 15. Telefax: 0036/60/373-045 

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzések 

Jókor jött a vidéki siker 
Sopron-CVMSE-Cellkolor 22:21 (10:14) 
Sopron, 100 néző. 
Celldömölk: Harkály - Kiss Z. (5), Kósa (6), Darabos (3), Németh 

L. (2), Kiss Sz. (2), Csizmazia (1). Csere: Gulyás, Fonyó (2), Varga. 
A nehézbombázóit (Bagics, Gulyás) nélkülöző celli együttes ha

tékony védekezéssel és kombinatív támadójátékkal 12:5-ös vezetésre 
tett szert. Az előny még a félidőben is jelentős maradt, de a második 
játékrész sorozatos hibái felhozták a soproniakat, akik megfordították 
a mérkőzés állását. 

CVMSE-Cellkolor-Balatonfüred 21:30 (13:15) 
Celldömölk, 250 néző. 
Celldömölk: Dénes - Kiss Z. (2), Gócze (4), Kósa (7), Gulyás 

(1), Bagics (3), Tóth R. (1). Csere: Harkály, Csizmazia G. (3), Da
rabos, Németh L. 

A csoport egyik legerősebb együttesével szemben az első félidőben 
jól tartotta magát a hazai csapat. Fordulás után kiütközött a gárdák 
közötti tudáskülönbség. 

Tarján SE-CVMSE-Cellkolor 21:33 (7:15) 
Salgótarján, 100 néző. 
Celldömölk: Dénes - Darabos (2), Gőcze (10), Kósa (7), Gulyás 

(1), Bagics (4), Németh L. (6). Csere: Kiss (1), Gyurák (2). 
Nem volt egy súlycsoportban a két csapat: a celliek ötletes, szi

porkázó játékkal tetszés szerint szerezték góljaikat az egyre inkább 
kedvüket vesztő hazaiak ellen. 

%n<o sági sport 
Változó sikerrel vette eddig az akadályokat az alsósági labdarúgó

csapat. Az ellenfelek játékerejét tekintve, sikeresnek is értékelhetnénk 
az eddigi szereplést, ha az utolsó mérkőzésen nem botlottak volna. 

ASE-Nagysimonyi 1:1 (0:0). G.: Nagy Szabolcs. Szeleste-ASE 
0:0. ASE-Boba 2:1 (1:0). G.: Varga J., Nagy Sz. Izsákfa-ASE 3:2 
(2:0). G.: Nagy Sz. (2). 

Ifjúságiak: ASE-Nagysimonyi 0:1 (0:0). ASE-Boba 3:1 (1:0). G.: 
Fenyő, Kerék, Bogdán G. Izsákfa-ASE 0:3 (0:2). G.: Bogdán (2), 
Fenyő. 

Az ASE ifjúsági csapata a fennállása óla tartó hazai veretlenségét 
vesztette el a nagysimonyiak ellen. K. L. 

II-es asztalitenisz-mérkőzések 
Orgona Jutás Veszprém-CVMSE-MÁVÉPCELL 13:5 
Győz: Nyírő József (2), Máthé Gyula (1), Balázs Gyula (1), NyírŐ-Ölbei páros. 
A jó erőkből álló veszprémiek ellen nem volt esélye a tartalékosna felálló cellieknek. 

CVMSE-MÁVÉPCELL-Dunaújváros 7:11 
Győz: Máthé Gyula (2), Molnár (2), Nyírő József (2), Gáspár-Ölbei páros. 
Gáspár nem nyert egyéni mérkőzést, s ezzel elúszott a pontszerzés lehetősége az egyébként 

jól helytálló hazaiak számára. 

NB II férfi Barna-csoport 1995/96. évi őszi sorsolása 

Szeptember 30.: DD Gáz (Pécs)-CVMSE-MÁVÉPCELL 
Október 21.: CVMSE-MÁVÉPCELL-Fejér Megyei Vízmű 
November 4.: JPTE-DSE PEAC II . (Pécs)-CVMSE-MÁVÉPCELL 
November 5.: Széchenyi FSC (Győr)-CVMSE-MAVÉPCELL 
November 18.: CVMSE-MÁVEPCELL-APEH-Spárta (Kaposvár) 
November 25.: FKFV SK (Budapest)-CVMSE-MÁVÉPCELL 
December 9.: CVMSE-MÁVÉPCELL-Honvéd Szondi SE (Székesfehérvár) 
Valamennyi mérkőzés 11 órakor kezdődik. 

UJ 
KEMENESALJA 

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: 
SZÜV Typo-team, Szombathely. 

Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ. 
Nyomdai munkák: 

Szignatúra Kft, Szombathely. 
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR. 
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