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A megyei sportnap keretében 

Október hatodikán avatják az alsósági tornacsarnokot 
A Vas Megyei Sportigazgatóság október 

6-án Celldömölkön rendezi meg a megyei 
sportnapot. A nap fö rendezvénye Alsóságon 
lesz, ahol az új tornacsarnok átadására kerül 
sor. Az ünnepi beszédet Gallov Rezső állam
titkár, az OTSH elnöke mondja, majd először 
a gyerekek veszik birtokukba az új létesít

ményt Ezután nemzetközi női röplabda
mérkőzést láthatnak az érdeklődők a Hala-
dás-TK és a Hartberg csapatai között. Az új 
csarnokban ezután is a röplabdáé lesz a fő
szerep, a falusi szpartakiád megyei döntőjé
nek mérkőzéseire kerül sor. A focipálya mö
götti részen íjászbemutatő és lövészet lesz, a 

labdarúgópályán pedig Alsóság-Csénye kör
zeti bajnoki mérkőzést játszanak. A megyei 
sportnap rendezvényeinek a szakmunkás
képző sportcsarnoka és a ligeti sportpálya ad 
még helyet. 

A gazdag programra szeretettel várják 
az érdeklődőket az esemény rendezői. 

Balatonrendesi korszerűsítés 
Nehéz lenne összeszámolni, hogy fennállása óta hágy gyermeknek 

adott felejthetetlen élményt a nyári szünetekben a celldömölki önkor
mányzat balatonrendesi gyermeküdülője, a régi rendesi úttörőtábor. 
Az elmúlt nyáron is mintegy 550-en fordultak meg benne. 

Régóta húzódó probléma viszont a vizesblokk korszerűtlensége. A 
nyár végével megkezdődött a kritikus rész korszerűsítése - tudtuk 
meg Rosta Zsolt táborvezetőtól. A szakmunkásképző iskola 34 diákja 
és 6 tanára segítségével végezték el a szükséges bontási munkákat. 
A tanulók nagyon sokat dolgoztak, egyebek között mintegy 4 ezer 
kisméretű téglát tisztítottak meg, 4-5 teherautónyi törmeléket halmoz
tak össze. 

- Csak a dicséret hangján lehet szólni róluk és kísérőikről. Ezúttal 
is szeretnék köszönetet mondani valamennyiüknek és Varga László 
igazgató úrnak. Bizonyították, hogy manapság is lehet komoly értékű 
„társadalmi munkát" végezni. 

Még az ősz folyamán szeretnék tető alá hozni a létesítményt, 
amelynek átadását május közepére tervezik. A táborozók június kö
zepén már egy új, korszerű mosdó-furdő-WC-kombinátot találnak a 
régi helyén - bizakodik Rosta Zsolt. 

V. L. 

Emléktábla dr. Holéczy Zoltánnak 
Celldömölk Város Önkor

mányzatának képviselő-testülete 
augusztus 28-ai ülésén úgy dön
tött, hogy dr. Holéczy Zoltán 
születésének 100. évfordulója 
tiszteletére emléktáblát helyez el 
a neves tüdőorvos és régész volt 
lakóházának falán. 

A javaslatot több helyi civil 
szervezet ellenjegyezte. így az 
Alapítvány a Sághegyért, az 

Éremgyűjtők Helyi Egyesülete, a 
Honismereti Közösség és a Ság
hegyi Tündérvölgyi Társaság. 
Ugyanígy az orvos több volt be
tege is támogatta az elképzelést. 

A tervek szerint a tábla ünne
pélyes leleplezése október 5-én 
lesz a neves szakember és köz
életi munkás születésének cente
náriumán. 

feaáélelőtt a Szt. Márton Otthonban 
A Karitász szervezet szeretettel várja az idős testvéreket a Szent 

Márton Ottonba a kéthetente rendezendő teadélelőttre. Az ösz-
szejövételeket a hónap első és harmadik szerdáján tartjuk fél 
tíztől. Az első találkozó szeptember 18-án volt. 

A Karitász vezetősége 

Celldömölk, Sági u. 16. 

CD-k, kazetták, 
videokazetták 

nagy választékban. 

AKCIÓ TOVÁBBRA IS! 
WALT DISNEY-filmek: 

CSIPKERÓZSIKA 
MICI MACKÓ 

műsoros videokazettán 
kaphatók! 

Hosszú hallgatás után 'bShh 

Jó hírek a gólyafészkes házról 
Aki rendszeresen olvassa la

punkat, tapasztalhatta, hogy min
dig figyelemmel kísértük a gó
lyafészkes ház sorsát, aggódtunk 
érte, s Örültünk, ha az jobbra for
dulni látszott. Mégis eltelt több 
mint fél év anélkül, hogy bármi
lyen érdemi változás történt vol
na. Annál nagyobb volt az örö
münk, amikor megtudtuk, hogy 
az utóbbi időszak nem tétlenség
gel, hanem olyan tárgyalásokkal 
telt, melyek a reménykeltőnél is 
jobbnak minősíthetők, s végre 
optimális módon rendeződni lát
szik a ház sorsa. 

A ház tulajdonosa a követke
zőkről tájékoztatta lapunkat. M i 
vel a ház műemlékileg védett, az 

Országos Műemlékvédelmi Hi
vatal vállalja az alsó szerkezet 
megerősítése, a boltozatok kija
vítása, részbeni pótlása és az ide
iglenes tetővel való ellátás során 
felmerülő költségeket mintegy 
ötmillió forint értékben. A fenti 
munkák elvégzésére pályázatot 
írtak ki, ennek nyertese a Vas 
Megyei Műemlék-helyreállító 
Kft. lett, alvállalkozóként az ide
iglenes tető elkészítésével a 
CELLSZOLG Kft.-t bízták meg. 
Érdekességként említhető meg, 
hogy a Műemlék-helyreállító 
Kft. végzi a dömölki evangélikus 
templom rekonstrukcióját is. 

A munkák elvégzése a követ
kező ütemezéssel történik. Az 

ideiglenes védőtető idén novem
ber közepére készül el. A falak 
megerősítését a következő év au
gusztusáig kell elvégezni, őszre 
pedig a tulajdonos kötelessége, 
hogy a végleges tető felkerüljön 
a házra. A jelenleg érvényes 
megállapodás szerint az épület 
teljes felújításának befejezése 
1999-ben várható. -r-

Jubileum 
Jubilál a celldömölki vas

út, az ünnepséget, amelynek 
programját a 4. oldalon kö
zöljük, október l-jén tartják. 
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Decemberben újra ^>**lS 

Új Kemenesalja falinaptár 
Az előző" évek tapasztalataira, valamint az olvasók és a hirdetők 

körében végzett felméréseinkre alapozva lapunk szerkesztőbizottsá
ga úgy döntött, hogy megjelentetjük az Új Kemenesalja 1997. évi 
falinaptárát A mellékletként készülő falinaptár továbbra is önköltsé
ges, ami esetünkben azt jelenti, hogy minden olvasónk ingyen kapja, 
az előállítását a hirdetési bevételekből fedezzük. A falinaptáron, 
amely az ideihez hasonlóan A/2-es méretű lesz, mintegy húsz, név
jegykártya méretű hirdetés elhelyezésére van lehetőség. Termé
szetesen akik ennél nagyobb hirdetés közlését kívánják, erre is talá
lunk módot Már most közöljük, hogy a korlátozott megjelenési hely 
miatt csak azoknak a vállalatoknak, vállalkozóknak a hirdetését tud
juk elhelyezni a falinaptáron, amelyek idejében jelentkeznek. 

A hirdetések leadásának határideje: 1996. november 10-e, helye: 
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk, műszaki osztály, Nagy Antal. 

A hirdetési tarifák: 
90 x 50 mm - névjegykártya méret 6 000 forint + áfa 
90 x 100 mm - kétszeres méret 11 000 forint + áfa 
A hirdetésen fekete-fehér fényképet is el lehet helyezni, a három 

alkalmazott alapszín: piros, kék és fekete. 
Az 1997-es Új Kemenesalja falinaptár a decemberi első lapszá

munkban jelenik meg. 
A Szer k. 

Ingyenes beiratkozás 
a Kresznerics Ferenc Könyvtárban 
A családok anyagi ellehetetlenedése közepette egyike az első dol

goknak, amiről lemondanak az emberek, a művelődési és olvasási 
kiadások. Az emberek kevésbé járnak rendezvényekre, kevesebb fo
lyóiratot vesznek és kevesebbet járnak könyvtárba is. A könyvtárak 
piacosításának egyik negatív következménye a tagsági díjak draszti
kus emelkedése is. A tanév kezdete külön érvágást jelent minden 
gyermekes család költségvetésén. Ezt valamelyest enyhítendő döntöt
tek úgy a celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtárban, hogy szep
tember 30-a és október 12-e között ingyenes beiratkozási akciót szer
veznek úgy a gyermekkorú, mint a felnőtt olvasók részére. A kedvez
mény az 1996-os évre érvényes. 

Horgászok figyelmébe! 
A Kemenesaljái Művelődési Központ alsósági klubja szeptem

ber 28-án (szombaton) horgászkirándulást szervez Csepregre. 
Bővebb felvilágosítást Géczi Attila ad minden nap 17 és 21 óra 
között személyesen, vagy a 420-074-es telefonszámon. 

Búfelejtő szórakozás 
ígéretünkhöz híven e szá

munkban közöljük az 1996/97-es 
színházi évad bérletes előadásait 
Az elképzelések szerint a celldö
mölki Kemenesaljái Művelődési 
Központ bérletes előadásként a 
következő produkciókat tűzi mű
sorra. Elsőnek, ez év októberé
ben a veszprémi Petőfi Színház 
Molnár Ferenc: Olympia című 
vígjátékával vendégszerepel. Fő
szerepetjátszik Szilágyi Tibor és 
Trokán Péter. Ezt követően, no
vemberben Thomas Bemard: 
Szegény Dániel című bűnügyi já
téka kerül színre a tatabányai Já
szai Mari Színház előadásában. 
Főbb szerepekben láthatjuk 
Ráczkevei Annát, Mécs Károlyt 
és Szabó Gyulát. Jövő év ápri
lisában ismét a veszprémiek 
vendégszerepelnek, ekkor H. P. 

Biggest: Dollármama című bo
hózatát viszik színre. A szerep, 
lók közül Tordai Teri nevét érde
mes kiemelni. Az évad utolsó 
előadása 1997 májusában lesz. A 
zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház művészei Békeffi Ist
ván: Janika című vígjátékát adják 
elő. 

Emlékeztetőül elmondjuk, 
hogy bérletek október 10-éig; 
válthatók a KMK-ban, ahol az 
előadásokról bővebb információ
val is szolgálnak. Az I . hely bér
lete 1900, a IX helyé 1700, míg 
a nygudíjas- és diákbérlet ára 
1500 forint Ugyanígy megvásá
rolhatók a Dukai Takách Judit 
Játékszín Alapítvány páholyai is. 
Az arany 15 000, az ezüst 10 000, 
a bronz pedig 5000 forintba k -

rüL 

GRABOPLAST márkabolt 
Celldömölk, Dózsa György u. ló. 

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, 
hogy széles választékban kapható tapéta és kellékel 

400-750 Ft-lg. 
TAPÉTAAKCIÓ 300-500 Ft-ig. 

Öntapadós tapéta, poszter, enyves vászon, műbőr, 
műanyagpadló. 

TÉRJEN BE HOZZÁM, ÉS LEGYEN A VÁSÁRLÓM! 

Mozgássérültek hírei 
Augusztus 10-én Öt autóbusszal 

204 mozgássérült utazott budapesti 
kirándulásra, ahol megtekintették a 
Parlamentet és a főváros egyéb ne
vezetességeit. A csoport tagjai kü
lön köszönetüket fejezik ki a 
Mávépcell Kft-nek és Balogh 
Zsoltnak - akik ingyen szállítot
ták őket - valamint az öt buszso
főrnek. 

A mozgássérültek helyi csopo 
jából 20 személy vett részt a páp 
győri látogatásán. 

* 
A helyi csoport sportolói szep

temberben és októberben Kassán, 
Pakson, Szegeden és Muraszomba
ton nemzetközi sportversenyen 
vesznek részt 5-5 fővel. 

.v)J 

^ Új burkolatot kapott 
a Hollós! tér fotókon látott útteste, s rövidesen jobb lesz a járda 
is. Megújul a Wesselényi út csapadék- és szennyvízelvezetése, mi
közben elkészült az Ivóvízhálózat rekonstrukciója. A munkálatok 
25 millió forintba kerülnek - kaptuk a tájékoztatást a hivatal 
műszaki osztályán. Mint a másik képen látszik, készül már a 
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Télies volt az idei búcsú 
Nem volt igazán kegyes az időjárás az idén a celli búcsúhoz. A délelőtti 

szemerkélő eső", a 10 fok körüli hőmérséklet sokakat távol tartott a sátrak 
közötti forgatagtól. Délután aztán kisütött egy kicsit a nap, hogy jobb 
kedvre derítse az embereket, mert odakinn egyébként minden kellék meg
volt a búcsúi hangulathoz. Sátrak, bazárok, játékok, dodzsem, vattacukor, 
sörsátor (bár a forralt bor jobban fogyott volna), légvár. Aki költeni akart, 
hamar túladhatott néhány ezresén... völgyi 

Címer- és zászlóavatás 
Csöngén 

Szeptember 28-án nagy ün
nepre készülnek Csöngén a lako
sok és az elszármazott hazajárók 
is. Címert és zászlót avatnak, s 
falunapi rendezvények is lesz
nek. 

Szimbólumokban gondolkodó 
világunkban jelentősége van 
minden apróságnak, különösen a 
címernek és zászlónak, hiszen a 
szimbólumok egy kicsit maguk
ban hordozzák a jelent, beleol
vasztva a múltat, fontos tartópil
lért adva ezzel a manapság fon
tossá vált identitástudatnak. 
Hogy erre áldoznak is az embe
rek, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy a címer- és zászlókészítte
tés, valamint a falunap költségeit 
közadakozásból teremtették elő, 
melyből legalább úgy kivették 
részüket a CsöngérŐl elszárma
zottak, mint a mai lakosok. 

A szeptemer 28-ai program a 
következő: 

9.00: Térzene - közreműködik 
az Ádám Jenő Zeneiskola fúvós-
zenekara, vezényel Bejczy Ká
roly. 

10.30: Ünnepi köszöntőt 

mond Baranyai Ernő polgár
mester; 

falu- és címertörténeti ismerte
tőt tart dr. Mesterházy Gábor, 
a címer tervezője; 

dr. Tömböly Tamás, a Vas 
Megyei Közigazgatási Hivatal 
vezetője felavatja a címert és 
zászlót; 

címer- és zászlószentelés a he
lyi egyházak képviselői által. 

A délutáni program lényege
sen kötetlenebb. Ha az időjárás 
kegyes lesz az ünneplőkhöz, ak
kor öregfiúk labdarúgó-mérkő
zés lesz Csönge és Ostffyasz-
szonyfa csapatai között, s nem 
marad el a mai időkben divatossá 
lett gulyásparti sem. Az édesszá-
júak a kürtőskalács sütésének rej
telmeivel ismerkedhetnek meg. 
Vasárnap a szokásos búcsúi 
program, este pedig a bál várja a 
szórakozni vágyókat. 

Baranyai polgármester úr egy 
dolgot kötött a lelkemre. írjam 
meg feltétlenül, hogy a rendez
vényre nemcsak a helyieket, de 
mindenkit várnak, akinek bármi
lyen kötődése van a faluhoz. RL 

mm 
SEPSIMIL 
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S E P S I K E R 
> 

dohány- és kávékereskedés 
(Celldömölk, Szomraky u. 3.) 

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a már közis
merten kedvelt dohányáruink mellett, nagy kedvezménnyel 
kínáljuk az alábbi kávéféleségeket: 

- DOUWE EGBERTS 
- TCHIBO 
- JACOBS 
- BRAVOS 
- BRASIL 

Győződjön meg róla személyesen! 

Nyitva tartás: H-P-ig 7-16-ig, 
szombaton: 8-10-ig. 
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A vasútjubileum programja 
Celldömölk vasútállomása október l-jén, kedden lesz 125 

éves. A GyÓr-Kis-czelI-Szombathely útvonalon vezetett vasutat 
1871. október l-jén adták át a forgalomnak. Az évforduló alkal
mával rendezett fó" ünnepség Celldömölkön lesz. Az ünnepséget 
megelózóen mind Győr állomásról, mind pedig Szombathelyről 
nosztalgiavonat indul Celldömölkre. A vonatok érkezése 11 óra 
után várható. 

Fél 12-kor Celldömölk állomáson a nosztalgiavonatokkal ér
kezőket - térzene mellett - Makkos István polgármester és Ko
csis Péter állomásfőnök fogadja. A további program: 

11.40: Himnusz, utána ünnepi megemlékezést tart Szabó La
jos országgyűlési képviselő. A vasúttörténeti ismertetőt dr. Kö
vér István vasúttörténésztől hallhatják az érdeklődők. 

12.05: Emléktábla-avatás; avatóbeszédet mond: Makkos Ist
ván polgármester. 

12.15: Ünnepi műsor, amelyben fellépnek: a Tapolcai Batsányi 
Művelődési Központ Táncegyüttese és a Kőszegi MÁV Nevelő
otthon Gyermekkórusa. Közben az állomáson megtekinthetők a 
mozdonykiáüítás és a nosztalgiavonat kocsijai. 

13.00: Celldömölk rendező-pályaudvaron a hulladékégető ün
nepélyes felavatása; avatóbeszédet mond: Rigó Zoltán, a MÁV 
Rt. vezérigazgatója. 

mtta 

A természet művészete 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Heim Géza László és Szabó Ka
talin fia: Krisztián Martin, Horváth László 
és Szabó Emma Fia: Bálint, Oszkó Tamás 
és Pőcze Katalin fia: Ádám, Fehér László 
István és Gyömörey Katalin fia: László, La
katos Csaba és Kollár Hajnalka Ágnes le
ánya: Luca Eszter, Békési Milán és Köppel 
Anikó Mária fia: András, Horváth Péter és 
Kulcsár Gyöngyi leánya: Eszter, Szomor-
kovics Zsolt és Pállá Andrea Magdolna fia: 
Benjámin. 
Házasság: Ködös Gábor és Csejtei Mónika, 
Tánczos István Zoltán és Mayer Ágnes, Pő
cze Tamás János és Kovács Mónika Mária, 
Gergye Szilárd és Bognár Mária, Szálai Ist
ván és Vadászy Andrea Nóra, Huszár Tamás 
és Varga Gabriella Cecília, Vraskó Zsolt és 
Varga Anikó, Készei József és Imre Márta, 
Döbrente Dezső és Tóth Boglárka, László 
Dezső Győző és Bolla Renáta. 

Halálozás: Kovács János, Kovács Lászlóné 
sz. Kovács Etelke Paulina, Czirók Csilla, Ko
vács Jenő, Kis Sándor. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Király István és Balogh Irén fia: 
Adrián, Barcza Sándor és Hujber Bernadett 
leánya: Vivien Martina. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Juhász Gábor László és Nyári Er
zsébet fia: Gábor. 
Halálozás: Farkas Jenőné sz. Káldos Ida. 

KEMENESSÖMJÉN 
Születés: Kovács Lajos Gyula és Vass Juli
anna leánya: Alexandra. Fülöp Sándor és Ko
vács Márta leánya: Eszter. 
Halálozás: Németh Lajos. 

KENYÉRI 
Születés: Tulok Tamás és Tóth Nikoletta le
ánya: Alexandra. 

PÁPOC 
Halálozás: Rózsa András. 

A természet nagy művész. Néha egészen különleges dolgok 
produkál. A felvételeken látható müveket Alsóságon, Oszkó Zo 
tánék kertjében alkotta. Nézzék csak, milyen szép ez az akt-torz 
netán milói Vénusz paradicsomból, vagy a négyujjú kéz sárgar 
pából! 

Az alkotásokat közreadja lapunk fotósa, Völgyi László. 

SZERGÉNY 
Halálozás: Piri Józsefné sz. Elek Mária. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Balogh Tibor és Baráth Magdo 
Zsuzsanna fia: Ákos. 

KEMENESMIHÁLYFA 
Születés: Simon László és Remport Hona 1 
ánya: Friderika. 

CSÖNGE 
Születés: Varga József Zsolt és Murai Kata 
lin fia. Krisztián, Hencz Emőés Virtlik S~ 
via Zsuzsanna leánya: Noémi. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés: Szabó Tamás Ernő és Mihácsi Eu 
ridike fia: Máté Tamás. 

NAGYSIMONYI 
Születés: Kutasi Kálmán és Csonka Anikó 
leánya: Anikó Klaudia. 

VÖNÖCK 
Születés: Farkas László és Kovács Zsuzsan
na Erzsébet fia: Zoltán László. 

NEMESKOCS 
Születés: Hajba Ferenc és Varga Tünde fia 
Flórián. 

A Szociális Segítő Szolgálat 
sikeres pályázatai 

Sikeres pályázati évet mond
hat magáénak a celldömölki Szo
ciális Segítő Szolgálat - tudtuk 
meg a képviselő-testület ülésén. 
A bölcsőde részére kültéri játé
kok beszerzése címen a Népjóléti 
Minisztériumtól 150 ezer forintot 
kaptak. Ez és a saját erőként biz
tosításra kerülő 230 ezer forint 
felhasználásával megújítható 
lesz a bölcsőde szabadtéri játék
tára. A másik pályázaton 1,6 mil

liót nyertek. Ez a gyermek- és if
júságvédelmi szolgálat működési 
feltételeinek javítása. Ennek kap
csán a képviselők jóváhagyták 
azt, hogy a szakmunkásképző is
kola volt kollégiumi konyháját és 
annak kiszolgálóhelyiségeit a 
Szociális Segítő Szolgálat hasz
nálja ezentúl. A pályázaton nyert 
összeget ezen épületrész saját 
célra való felújítására és felsze
relésére fogják felhasználni, gy. 

AGRO-ENTA KFT. 
Tsz-ek, kisgazdák 
figyelem! 
MTZ 50, 80, IFA, T25, T-Z-4-K erőgópalkatrész szaküzlet 

(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 
AKKUMULÁTOR (182, 196, 210, 154, 88, 72, 55, 44 A) 
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK 

(több méretben) 
ESSO és AGIP motorolajak dízel, benzin, TD-kocsíkhoz 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 
rs/é?/£V7.'06/60/376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek Szergény 
B»»— 

Szergény község Celldömölktől északke- mányában. Ugyanitt olvashatunk arról is, 
létre 12 kilométer távolságra helyezkedik el a hogy miként változott a község neve az idők 
Marcal bal partján, keleti határán a kemenes- során. Ezekből néhány: 1311-ben: Zergayn, 
aljai tájnak. Földrajzilag a marcali árterület, 1477-ben. Sergen, 1571-ben: Zerghen, 1707-
és kisebbrészt a kemenesaljai lankás, szelíd, ben már Szergén. 
dombos táj alkotja a község határát. Ebből A népesség számának alakulásáról 1679 és 
következik, hogy a térfelszín észak-déli lejté- 1980 közötti adatokat találunk a tanul-
SÜ. A kőfejtői magaslatok, a Lovász-erdő és a mányban. Eszerint 1697-ben 314, 1787-ben 
Marcal között változatos térszíni formák te- 429 lakosa volt, annyi, mint most. A lélekszám 
szik széppé a község határát." - írja Bokányi nagyjából folyamatosan emelkedett, és 1920-
Imre 1981-ben készített, Adalék Szergény ban érte el a csúcsot 893 fővel, de 1970-ben is 
község történetéhez című helytörténeti tanul- még 626-an lakták. 

i * 

gHB ^ ^ ^ ^ ^ 

Tompa Zsolt polgármester 
1949-ben született Szergényben. 
Az általános iskolát helyben, a 
gimnáziumot Celldömölkön vé
gezte el. Budapesten a Közgaz
dasági Egyetemen szerzett diplo
mát 1971-ben. Ezután a Vas Me
gyei Tanács építési osztályán 
dolgozott 1980-ig. Ezután másfél 
évet a Sághegyalja Tsz-nél töl
tött 1982-tól a kenyéri, majd a 
szergenyi tsz következett, ahol 
először belső" ellenőr, később 
üzemgazdász, majd 1992-től fő
könyvelő lett. A szétválástól ő a 
szergényi tsz elnöke és 1994-től 
a falu polgármestere is. 

Az alpolgármesteri tisztet Ko
vács Zoltán tölti be. A képvise
lő-testület tagjai még: Molnár 

Csaba, Somogyi Géza, Szent-
Byörgyl Gyuláné és Verasztó 
Károly. Jegyző: Mógor Attilá-
né. Háziorvos: dr. Pánykó Mag
dolna (Kenyéri székhellyel). 

Szergény a celldömölki város
környék és a megye északnyugati 
szögletében fekszik Vas megye 
legkeletibb településeként A 
községhez 200 hektár rét és mint
egy 900 hektár szántó tartozik. A 
Marcal és az erdő közelsége mi-
*tt rendkívül sokféle a talaj, szin
te minden talajtípus megtalálható 
a területen. Régebben az állatte

nyésztés dominált a téeszben, 
200 tehenük volt, de felszámol
ták az állományt. Most a háztáji
ban mintegy 130-140 található 
belőlük. 

Az aktív korú lakosságból 42-
en dolgoznak a termelőszövetke
zetben, az önkormányzatnál pe
dig tizenegyen. Nyolc vállalkozó 
is van a faluban. A legtöbben 
Cellben a vasúton, a KERMO-
DUL-ban és a varrodában talál
tak munkalehetőséget, de járnak 
a Pápai Á. G.-be, és a nemessza-
lóki varrodába is. Négyen mun

kanélküliek a faluban, tizen
egyen pedig jövedelempótló tá
mogatásban részesülnek. 

A 431 fős község az önhibáján 
kívül hátrányos települések sorá
ba tartozik. Az önkormányzat a 
költségvetési juttatásból és a sa
ját bevételeiből nem tud eleget 
tenni a kötelezettségeinek. A hi
ányok pótlására pályázat útján 
1,475 millió forintot nyertek el, 
amiből egyelőre mintegy 1 millió 
forintot kaptak meg. 

Az intézmények közül a kultúr-
otthont Kutasi János, a könyvtárat 
Harkainé Szecsödi Márta vezeü. 
A 48 iskolásgycrmek Kemenes-
magasiba jár tanulni. 

A lakosság meglehetősen el
öregedett. A 431 főből 146 a 
nyugdíj askorú, 193 az aktív korú 
és 92 a 18 éven aluli. A rászoruló 
időseket segélyben, szociális jut
tatásbanrészesítik. Az iskolások
nak az idén eddig még nem tud
tak beiskolázási segélyt adni, de 
ezt a „mulasztást" karácsonyig 
még mindenképpen pótolni fog
ják. Az autóbuszbérletet azonban 
valamennyi tanulónak megvet
ték. A községben óvoda működik 
12 óvodással, Korpics Barna-
básné vezetésével. 

Szórakozási lehetőség nem na
gyon van a faluban. A fiatalok 
Cellbe vagy Nemesszalókra jár
nak át. A helybéli szórakozási le
hetőség szinte kizárólag a foci, 
de most az is leszálló ágban van. 
Probléma, hogy a mélyen fekvő 
futballpálya használhatatlanná 
vált. Most építenek újat, amihez 
a falu lakossága mintegy 100 
ezer forinttal járult hozzá. 

Amikor az eredményekről ér
deklődtünk, a polgármester el
mondta, hogy az előző önkor
mányzatnak még jobbak voltak a 
lehetőségei. Tulajdonképpen ab
ban az időszakban történt meg a 
belvízelvezető csatornarendszer 
megépítése és a járdásítás is. 
Nem volt kis pénz a kastély tata
rozása sem, dc mindenképpen 

szükséges volt már. Rendbe tet
ték a két volt iskolaépületet is, és 
visszaadták az egyháznak. Mód 
volt egy kis parkosításra is. A 
legújabb öröm, hogy 49 előfize
tőnél szól már a telefon. 

A jövőre nézve nem tervezget
nek különösebbet A legfonto
sabb a talponmaradás. Ezt 1995-
ben úgy tudták elérni, hogy 3,075 
milliót kaptak pályázatok útján. 
Az idén ez az összeg a már em
lített 1,475 millió forint. így tud
ták, illetve tudják megoldani, 
hogy a bevétel és a kiadás egyen
legét „nullára vigyék". Tervezték 
a község központjának kialakítá
sát is, de eddig ez nem állt mód
jukban. Az az elképzelésük, hogy 
egy méltányos összegért vállal
kozói használatba vagy tulajdon
ba adják a volt uradalmi gazda
sági épületeket, amelyek itt, a fa
luközpontban vannak. Ez talán 
módot adna a tervek megvalósí
tására. 

Probléma az is, hogy a faluban 
nincs vezetékes földgáz. Sajnos 
az 1994-ben kidolgozott gáz
programba a falu nem lépett be, 
így csak Kemenesmagasüg megy 
a fővezeték. A gáz továbbvezeté
se olyan összeg lenne, amit a falu 
nem tud vállalni, így a gázzal va
ló fűtés egyelőre elérhetetlen a 
szergény ieknek... 

Völgyi László 
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tf3 
Celldömölk évszázadai 

6. Nevenincs településből község születik 
A millecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan, 

szeretnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk törté
netéről, múltjáról, fejlődéséről azért, hogy jobban otthon érezzék 
magukat benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való fele
lősségtudatuk egyre jobban szívükbe gyökerezzék. Ha olvassák 
és kérdéseik merülnek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is 
kapnak. 

Kis-Czell a hajdani mocsárvi
lág egy kiszáradt dombján a 18. 
század közepén kisarjadt telepü
lés. Nevében még évtizedekig 
kapcsolódik az ősi faluhoz, Pór-
dömölkhöz, habár meglehetős és 
fokozatos egyenletességgel fejlő
dik. Ezt a szoros kapcsolódást fe
jezik ki a hivatalos és egyéb 
összeírásokban a helymeghatáro
zások: Cell nebst Dömölk, Dö-
mölkensium seu Maria-Zellensi-
um, Poór Dömölk - alias Cell... 
in Czellis Marianis vulgo Dö
mölk, Klein Maria Zell nebst Dö
mölk, Dömölk der Maria Zell. 
Csupán a jellemzőbbeket sorol
tuk föl, hogy a korabeli névvari
ánsokat érzékeltessük. A köz
nyelvi elnevezést - Kis-Czell, 
vagy Kis-Mária Czell - ismerte 
nemcsak a Kemenesalja, de szin
te az egész ország lakossága az 
elhíresült búcsújárások révén. Az 
egyházi földesurasági joghatóság 
alatt állott, az önkormányzattal 
nem rendelkező település lakosai 
polgároknak tekintették magu
kat, ámbár az 1781. évi úrbéri 
szolgáltatásokról felvett jegyző
könyvben mint „Tes Poór-Dö-
mölki Abbatiának robotoló va
gyis Árendás Emberej" tesznek 
vallomást. , 

Figyelemre méltó az, ami a te
lepülés első évtizedeiben a me
gyei összeírásokra is jellemző, 
hogy az új, már eleve városias 
jelleggel kialakult helység köz¬
népi neve Kis-Mária Czell; Kis-

Czell hivatalosan nem elfogadott 
név. Hiába vált nyilvánvalóvá az 
új település életképessége, végle
gesen kiformálódó települési 
rendje már az első évtizedekben, 
hivatalos községi rangot, köz
igazgatási hatáskörrel felruházott 
vezetőséget csupán fél évszáza
dos fennállása után kapott! Ak
kor és az után, amikor I I . József 
császár a szerzetesrendeket fel
oszlatta, és a dömölki apátság 
megszűntével a földesúri jogha
tóság hatalma alól kikerült. V i 
szont igaz az, hogy fél évtizeddel 
később már királyi rendelettel 
oppidum, mezőváros! 

A I I . József rendeletét végre
hajtő feloszlató bizottság azt vet
te fel hivatalosan a jegyzőköny
vébe, hogy a rendház, a kolostor 
épülete és a templom épületein 
kívül összesen 34 lakóházból ál
lott a helység. Ezek közül az 1., 
2., 9., 10., 34., 35. számú épüle
tek az apátság tulajdonában vol
tak, a többi 28 pedig az itt meg
települt lakosságé. De ez utóbbi
ak is az apátság saját földterüle
tén állottak, azonban tuladjono-
saik vagy maguk építtették, vagy 
az építtető apátságtól bérelték s 
vették meg azokat. A legtöbb 
házhoz nagy belsőség, sőt külső 
mezőgazdasági földterület, szán
tó és rét is tartozott, s a tulajdo
nosok, a használók a fundusért, a 
földért árendát fizettek az apát
ságnak. Álljon itt erre egy példa 
is: a 4. számú ház a VÖRÖS 

ÖKÖR vendéglő, gazdája Pan
dits János ezért, valamint 16 po
zsonyi mérős (= 8 hold!) földért 
és kétszekeres rétért 78 forint 
bért fizetett az apátságnak. 

Mindenesetre az, hogy az 
1787-ben községi rangra emelke
dett, és immár hivatalosan is Kis-
Czell nevet kapott német idomú 
helység - amelyet addig a hiva
talos összeírásokban „ad S(anc-
tem) Capellam Dömölkiensem" 
megnevezéssel neveztek meg: 6 
nagy beszálló vendéglő (Angyal, 
Bárány, Korona, Sas, Szarvas, 
Vörös Ökör), 3 bőséges árukész
lettel, több ezer forinttal rendel
kező forgótőkés nagykereskedő 
és 27 iparos élt, akik 19 fajta ipart 
űztek - már egy ígéretesen nagy-
jövőjű település távlatait rajzolta 
fel. Megvolt itt már akkor a kéz
műipar és a kereskedelem terén 
minden adottság arra, hogy a kör
nyék életviszonyaihoz képest 
igényesebb életmódot folytató 
lakosság óhajait maradéktalanul 
s kívánság szerint kielégítse, de 
egyúttal ellássa a környéknek a 
lakosságát is a számára szüksé
ges és kívánatos életszükségleti 
cikkekkel. Mindezek mellett a 
sokezres vallásos tömegek szá
mára is bevásárló bázis lehetett, 
hiszen a búcsúkra jövő katolikusok 
és az artikuláris Nemesdömölkre 
járó evangélikusok jól ismerték és 
ki is használták az ipar és kereske
delem itteni adottságait. 

Fél évszázad alatt a kezdetben 
egyszemélyes településből, 
amely egy sárkunyhó és egy 
deszkából összeeszkábált ,Jtá-
polnácska" együtteséből állott, 
ipari és kereskedelmi gócpont 
lett. Az ide települt német erede
tű és német nyelvű lakosság szin
te teljesen az iparból és kereske
delemből élt, mégis úgy, hogy jó
formán mindnek volt bérelt me
zőgazdasági ingatlana is. A meg
maradt hiteles forrásokból, ösz-

szeírásokból pontosan ismerjüj 
hogy a vendéglősökön kívül més 
a sebészorvos is gazdálkodott 1 
relt földön. 

A lakosság helyzetét, fogh 
kozását és rétegződését felmé 
hivatalos, hiteles adatokat 
apátságot feloszlató bizottságna 
köszönhetjük. A búcsújárásoka 
is megszüntető rendelkezés miat 
bizonytalanná váit jövő és a ga 
dasági életnek előrelátható, vár
ható romlása kényszerítette 
helység jó érzékkel gondolkodó, 
a jövő kilátásait helyesen felmé 
kereskedőit és kézműveseit, V Í 
lamint vezetőiket arra, hogy idí 
jében és sürgősen tegyenek lépi 
seket a vásárjog és a piactartá 
jogának megszerzésére. Ennek 
elnyerését I I . József halála kés 
leltette ugyan pár évvel, amíg 
elhunyt uralkodónak már írásban] 
foglalt ígéretét, az új uralkodó D". 
Lipót hivatalos okmányba, sza
badalomlevélbe foglalta, és 
1787-ben nevet nyert települési 
oppidum, mezővárossá lett! S 
hajdani ősmocsár felett a sarja
dék, terebélyes fává, a 20. szá-, 
zadra várossá növekedett!! 

NádaMJy Lajos 

Ha valaki még 
nem vette 

meg... 
A celldömölki polgár

mesteri hivatalban korlá
tozott számban még meg
vásárolhatók az alábbi ki
adványok: 

Porkoláb István: Cell
dömölk Kismáriacell sza
badalmas mezőváros tör
ténete 

Ára: 160 Ft 
Tungli Gyula: Izsákfa 

évszázadai 
Ára: 300 Ft 

„Százötven éves" a hetivásár Cellben 
Hetenként, amikor csütörtöki napokon a 

Celldömölk piacán nyüzsgő embertömeget 
szemléljük, magunk is részesei lévén a he
tivásár áruforgalmának, nem igen gondo
lunk arra, hogy szokásjog vagy felsőbb ha
tóságok által kiadott engedély alapján tart
ható-e a vásár? És mikortól? Egy korabeli 
országos folyóirat híréből értesülünk arról, 
hogy pontosan százötven évvel ezelőtt nagy 
ünnepélyességgel tartották meg az első he
tivásárt Kis-Czellben A híradás a követke
zőképpen kezdődik: „Kis-Czell. Nyárutó 2. 
- A haladás szelleme városunkban is meg-
honosult, s ennek jó eredményei mutatkoz

nak. Alig másfél éves takarékpénztárunk 
szépen virágzik s jeles gyümölcsöt hozand 
jövendőre. - Múlt hó 4-kén első hetivásá
runk tartatott, és beiktatás ünnepélyéül dél
előtt a köznép megvendégcltetett. A legfel
sőbb helyről nyert vásári szabadalmat a 
köznépnek, derék szolgabírónk Békássy La
jos úr olvasta fel." 

E szerint az 1846. augusztus 2-án kelte
zett, beküldött hír szerint az első hetivásárt 
július 4-én tartották nagy ünnepélyesség ke
retében az országos vásárjoggal már rendel
kező mezővárosban. Elég hosszú idő, több 
mint ötven esztendő kellett ahhoz, hogy 

Kis-Czellben jelentős vonzású új piacköz
pont alakuljon ki! A heti vásárok tartására 
vonatkozó szabadalomlevelét V. Ferdinánd 
császár adta ki, és azt Vas vármegye Szom
bathelyen 1846. május 4-én tartott közgyű
lése ki is hirdette, éppen százötven eszten
dővel ezelőtt. Ezt a marhavásár tartására is 
jogosító szabadalmas levelet már Kis-Czell 
mezőváros kapta, elöljáróinak a császárhoz 
intézett kérelmére és a saját, valamint kör
nyéke „haszna és java előmozdítása céljá
ra". A szabadalmat az első rendű királyi 
könyvbe is beiktatták. 

Nádasdy Lajos 
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Lendvai utazások (3.) 
1995-ben elmaradt lendvai látogatásom. 

Ennek egészen egyszerű" oka volt. Egy évvel 
korábbi lendvai utam előtt János bácsival 
együtt utaztunk bugaci kirándulásra. Kedves 
öreg jóbarátom szemében a hegy-völgyekhez 
szokott ember csodálatát véltem felfedezni, 
amikor a rónák végtelenségét látta. Akkor azt 
mondta, hogy ezt feleségének, Marikának is 
látnia kell. Ez után történt, hogy 1995-ben 
Kecskemétre hívták Őket látogatóba, ahonnan 
Bugacra is elutaztak a Móricz Zsigmond által 
elnevezett „Bugaci Kispöfögő"-vel. Hazafelé 
tartó utazásuk közben - még itt Magyaror
szágon - örömmel számoltak be élményeik
ről: 

„Az idén május volt utazásom hónapja. 
Valahogy így fogalmaztuk meg útitervünket: 
keresztül-kasul Szlovénián! Sikerült is ter
vünk, Összesen 966 km-t utaztunk vonattal. 
Voltunk az Adrián Koperban, visszaútban az 
olasz-szlovén határvárosban Görcben is (No
va Gorica). Továbbutazva Bledbe átutaztunk 
a 6327 méter hosszú vasúti alagúton is, mely
nek bejáratánál volt az egykori olasz határál
lomás, a felette húzódó 1287 m magas hegy
gerinc pedig az egykori olasz-jugoszláv határ 
volt. Bled után az észak-nyugat szlovéniai Je-
senicé-n (határállomás Ausztria felé) egy 
Ljubljanába induló vonatra szálltunk át és így 
egy délutánt a szlovén fővárosban is eltölt-
hettem! Közbeeső éjszakánkon szállásunk 
Nova Goricán volt, Marika asszony öccsénél 
és annak feleségénél, kiknek vendégfogadó
ját jó szívvel ajánlottam városunk ismert au
tóbuszos vállalkozójának olaszországi útjaik
hoz. 

A mi utazásunk nyugdíjas turistákhoz illő 
volt: tarisznyánkból falatoztunk és a vonaton 
szabadjeggyel utaztunk. Ljubljanai városné
ző sétánkról meg kell említenem, hogy a vé
letlen folytán itt is néhány nappal az után 
jártunk, hogy I I . János Pál pápa meglátogatta 
a szlovén fővárost." 

De térjünk vissza Lendvára! János bácsi 

már érkezésem másnapján elvitt a Népújság 
szerkesztőségébe, ahol nagyon lelkes szer
kesztőgárdával ismerkedhettem meg. Az új 
főszerkesztő irányításával a lap újjászületett, 
újság-formátumból komoly hetilappá vált, 
színes borítóval és középpel. Az idei évfo
lyam a XL. Egy-két szemelvény: 2. szám 
címoldal - A magyar himnusz írója, Kölcsey 
Ferenc (és képe); a 9. szám elején - Kínok 
útja (a már említett és Lendván átvezető fő
útvonal; a 19. szám Átnyúló gyökereink cím
mel kötődik a vezércikkhez. Ebben a május 
23-ai számban „kesernyés" cikk Mióta van 
vasút Lendván? címmel. 

Mivel még mindig nem született végső 
döntés a túloldalon, hogy Lendva hogyan 
kapcsolódik a Muraszombat-Zalalövő terve
zett vasúti főirányhoz, a kérdés az egész tér
séget izgatja! Eddig is gyakran hívtak meg 
neves előadókat Magyarországról különféle 
témákban, most erre a kérdésre és még szá
mos másra adott választ dr. Majdán János, a 
Pécsi Janus Panonius Tudományegyetem ta-

Az alsó-lcndvai templom a várból - és a város 

nára. (A vasszekér diadala című könyv szer
zője, MT). Az újságcikk írója tájékoztat a 
tanár úr előadásában elhangzottakról, mely 
zömmel a már említett Ukk-Csáktornya 
vonal tervezéséről, építéséről és alig 35 
évig tartó szakaszos üzeméről szól, s a nap
jainkban fontos - Lendva számára létkér
désnek számító - döntések közelségében 
sugallat a döntéshozók számára! Az utolsó 
bekezdésben az újságíró megjegyzi, hogy 
„A hallgatóság soraiban sem a történelem
tanárok, sem azok a szakemberek, politiku
sok nem voltak jelen, akik a napjainkban 
sokat vitatott vasútvonalak nyomvonalának 
kialakításán munkálkodnak. Mert bizony a 
múlt eredményeiből, hibáiból is sokat lehet 
tanulni..." 

A Népújság szerkesztőségéből távozva né
hány percben volt szerencsém megismerked
ni a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Ön
igazgatási Közösség (MMNÖK) két munka
társával is. Tájékozottságuk hazánkról napra
kész. Az MMNÖK szervezi a csoportos ki
rándulásokat is hazánkba, a környező orszá
gok magyarlakta vidékeire, történelmi tája
inkra. 

Voltam a könyvtárban is. Egy csodálatosan 
szép, városi villa-jellegű épületben van, talán 
a gyermekkoromban eredeti formájában is
mert celli Szekeres-házhoz hasonlítanám. Ép
pen a magyarországi életet és gondjainkat jól 
ismerő hölgy volt az ügyeletes, aki Nógrád
ból ment férjhez Lendvára. Örömmel mutatta 
be a jól felszerelt könyvtárat és lelkesen be
szélt arról, milyen a látogatottság, hogy a 
könyvtár milyen magyar nyelvű előadások
nak ad otthont stb. Nyilvántartásuk számító
gépes, néhány billentyű lenyomása után min
den információ azonnal rendelkezésre áll. 
Amennyire nem ismerem könyvkiadásunk 
legfrissebb termékeit (érthető anyagi okok 
miatt) megítélésem szerint ők sem igazán. 
Irodalmunk jelesei azonban - egészen a 80-as 
évek végéig - hiánytalanul megtalálhatóak. 
A könyvek állapota nagy olvasottságra enged 
következtetni. 

Mihók Tamás 

Az allergia 
Az orvosi szlogen szerint az allergiás (asztmás) egyén tudjon 

többet betegségéről orvosánál. Másrészt az egészséges, modern 
ember is tudjon erről a világszerte növekvő számú allergiás 
betegről, mert jelentős népegészségügyi probléma. A Tisztelt 
Olvasó ezért ne tekintse öncélúnak az alábbiakban vázolandó, 
az allergiás történések nagyon egyszerűsített modelljének is
mertetését. 
A szervezet védő- (immun-) rendszere a behatoló, támadó kóroko

zókat megállítja, körülsáncolja, hasznos gyulladásos tevékenységgel 
megsemmisíti. Ha az egyén olyan téves védőfegyverekkel, ellenanya
gokkal (allergének) rendelkezik, amelyek viszonylag ártalmatlan 
anyagokat (pl.: virágporok, penészgombák szaporító szervei, spórái, 
házipor parányi élőlényei: atkák, állati szőrök, tollak, ételanyagok, 
fémek stb.) idegennek, betolakodónak ismernek fel, velük kapcsolód
nak, megindul a kóros és káros gyulladásos válaszreakció, a neve 
túlérzékenység (allergia). A túlérzékenységet kiváltó anyagokat aller-
géneknek nevezzük. Hatásukra a szervezetben bonyolult folyamatok 
indulnak be. Kialakul egy perceken belüli, azonnali válasz, mely rend
kívül erős biológiai hatású anyag (hisztamin) gyulladásos sejtből tör
ténő kiszabadulásával jár. Erre az alkalmat az átjárhatóvá váló sejt

hártya (membrán) teremti, mert felszínén lép kapcsolatba a fajlagos 
ellenanyaggal (fajlagos, mert kizárólag egy fajta allergén ellen terme
lődik, pl.: a parlagfű virágpora ellen) az allergén. Tehát döntő ez az 
allergén, antitest- (ellenanyag) találkozás bizonyos gyulladásos sejtek 
membránján, mert ez szabadítja ki belőlük a kis becsomagolt golyó
bisokban (granulum) raktározott, élettanilag igen hatásos kémiai 
anyagokat (mediátorok). 

A kémiai anyag (histamin) a kiserek falát és az egyes szerveket 
bélelő nyálkahártyafelszínt áteresztővé, vizenyőssé, duzzadttá teszi, 
összehúzza a kis légvezető csövecskék (hörgőcskék) simaizom sejt
jeit, a nyálkahártyában és az alatta lévő szövetekben található miri
gyek nyákelválasztását növeli. A következmény a bőrben viszkető 
csalánkiütés (urtica), az orrban dugulás, vizes orrfolyás, tüsszögés 
(allergiás rhinitis: nátha), a szemben égő, szúró érzés, kötőhártya, 
szemhéj vérbősége, pirossága, duzzadtsága (allergiás kötőhártya lob: 
conjunctivitis). A tüdőben asztmás (fulladásos) roham köhögéssel, 
sípoló légzéssel, mellkasi feszüléssel. Ez azonban az allergiás törté
néseknek csupán az első fejezete és kb. egy óra alatt lezajlik ezen 
rapid (gyors) fázis. Úgy 4-6 óra múlva követi a késői válasz. Alapja 
az első allergiás reakció helyén (ún. célhely, pl. orrnyálkahártya, hör
gőnyálkahártya) keletkező sejtes beszűrŐdés. 

(Folytatjuk) 
Dr. Alpár Jenő 
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Szüretek a kékellő halmok vidékén 
A poéta és gazdálkodó Berzsenyi 1883-ban 

írta: „...a szóló honunk áldott földének egyik 
legnemesebb terménye..." Ezen megállapítá
sa mindmáig érvényben maradt. Ne feled
kezzünk meg arról, hogy az idei termés ad
hatja azt a bort, amely kiérlelődve, majd pa
lackba töltve, a honfoglalás ezerszázadik év
fordulójának emlékbora lehet. 

Kemenesalja legmagasabb pontjáról körül
tekintve látjuk a Somlót, a Kissomlyót, a 
Miskei hegyet és mögötte a Hercseget, majd 
azt a nagy karéjt, amely a Kemeneshát és a 
Cser emelkedőjét fonja egybe „a kékellő hal
mok, gyönyönl vidékek" harmóniájában. 
Tudjuk, hogy ezek a hegyek, kis dombságok, 
emelkedő hajlatok szőőt érlelnek. Kedvező 
adottságok, az ember szorgalma révén a jó 
bort termő helyek rangján tartják nyilván a 
hazai borászatban. Mennyi fáradság, izzadás 
szükséges ahhoz, hogy a szüreti napok elér
kezzenek? Van erre válasz, minden szőlős
gazda felelni tud rá. A szüret a metszéssel 
kezdődik - vallják az öregek, és mi minden 
szükséges ehhez az „átmenő időben"! A sok 
tényezőmellett az időjárás figyelése igencsak 
ott van a napi gondokban. Az idei nyár sok 
tekintetben szeszélyesnek mondható, de vol
tak jó hatású időszakok: bőségesen csapadék 
- az augusztusi eső jó időben hullott, kedve
zően hatott a terményekre, így a szőlőre is. 
Az elmúlt két évben a lisztharmat - sokszor 
drasztikusan károsított - okozta a legtöbb 
gondot, veszteséget, idén a peronoszpóra go
noszkodott, de bőven volt más betegség is. 

Egyre drágábban állítjuk elő a bort! Mégis 
azt mondhatjuk talán, hogy jó közepes termés 

lehetséges, a minőséget majd a szüret dönti 
el. Felelősségteljes véleményt közösen mond
hatunk, egyeztetett tapasztalásunk alapján. 
Mindenki leginkább saját szőlőjéről tud véle
kedni. Lehetnek egybehangzó tapasztalások, de 
eltérések is bőven, hiszen sokszor az egymás 
mellett lévő azonos fajtájú tőkék az egyforma 
gondozás esetén is különböznek egymástól. 
Ilyenkor mondjuk: hát ezt meg mi lelte? 

Ezek után az augusztus végi, szeptember 
eleji napokban feltett kérdésre is eltérő vá
laszt kaphatunk a táj különböző pontjairól. A 
Kissomlyón (220 m) rátekintve Szita Ferenc 
birtokára, ott minden csodálatos, gyönyörű a 
szőlő, bármilyen fajtáról van is szó. A Miskei 
hegyen (185 m) említhető az ottonel musko
tály és a leányka - mondja Kocsi Károly, Ő 
a jó virágzást, a kötést és a betegségekkel 
szembem ellenállást, a szép fejlődést tapasz
talta. Kemenessömjén dombságán a rizling
szilváni és az olaszrizling, valamint a piros 
fajták említhetők - jegyzi meg Molnár Ist
ván. A Sághegyen (291 m eredetileg) többek 
között rábámulhatunk az olaszrizlingre, hi
szen ilyen nagy fürtöket eddig nem nagyon 
láthattunk! Saját és mások szőlőjében nagyon 
szép cserszegi fűszeres fürtök ragyognak, de 
látni gyönyörű hárslevelűket és más fajtákat 
is említhetnénk, ha körbejárnánk a hegyet. 

Amikor mindezekről beszélgetünk, sok 
más is szóba kerül, leginkább a szigorú vé
dekezés. Káldos Gyula lugasain a szőlő alig 
károsult, bár mindenütt van kisebb-nagyobb 
hiba. Eljött az öreg tőkék alkonya - mondja 
Pethö Károly. Legjobb lenne minden évben 
egy-egy lugassort leváltani, így felújítani a 

Szakály Dezső szőlészkedes közben - egykoron 

birtokot folyamatosan, tényleges tőkevállás-
sal. Fehér Tamás gyönyörű új telepítése 
minderre példa, bár ő egyszerre telepítette be 
a telket. Az idősebb nemzedékhez tartozók 
nagyon nehezen szakítunk az öreg tőkékkel. 
A valamikori elődeink által ültetetteket nézve 
a gyermekkor jut eszünkbe, hisz ezek jelen
tették számunkra a játékos, emlékezetes édes 
szüreteket. De előbbre kell jutni, a szőlészke-
dés parancsa ez! 

Sok minden tartozik még egy nehéz e 
tendő szorgalmas munkájának idézéséhez, 
csupán kiemeltünk néhányat - a telejsség igé
nye nélkül - , és várjuk az idei szüret eredmé
nyét. Ha már a fajta kérdésére próbáltunk fi
gyelni, akkor óhatatlanul is kedves barátunk, 
Szakály Dezső bácsi emléke idéződik fel. 
Vele sokan tanakodtunk, vitáztunk a fajták
ról, Kocsis Irmától az olaszrizlingig, az ő em
lékének ajánlom cikkemet. DJ. 

Felavatták Pápán a modernizált református könyvtárat 
Szeptember l-jén a református gimnázium templomában megtartott 

tanévnyitó ünnepélye után felavatták a Dunántúli Református Egy
házkerület Tudományos Gyűjteményeinek magas szintű tudományos 
nagykönyvtárát. A nagy számban összegyűlt közönséget Köntös 
László igazgató köszöntötte, és legelőször köszönetet mondott a ter
vezőknek és a kivitelezőknek, a könyvtár munkatársainak, akik az 
átalakítás, átrendezés kétéves időszaka alatt is lelkiismeretesen és 
hűségesen végezték sokrétű munkájukat, holott 1995. január 1-je óta 
fizetésemelést sem kaptak. A modernizáció több millió forintba ke
rült, mindezek mellett kétmillió forintot költöttek új könyvek vásár
lására, hogy a kutatókat, s a gimnázium félezernél több diákját szük
ség szerint megfelelően ellássák a kívánt művekkel. 

Tislér Géza, az egyházkerület lelkészi főjegyzője mondott avató 
beszédet Vörösmartynak a könyvtárral kapcsolatos gyönyörű versé
nek gondolatait véve alapul. Pápa Város Önkormányzata és a városi 
könyvtár nevében dr. Hermann István, az önkormányzat kulturális 
bizottságának elnöke és könyvtárigazgató mondott beszédet. Szólott 
arról, hogy az elmúlt évtizedek Damoklész kardjaként lebegő beszo-
rítottsága, zsúfoltsága, tömegnyomora után végre méltó elhelyezése 
lett a legnagyobb és a fennmaradtak közül a legősibb hagyományokra 
visszamenő pápai könyvtárnak. Amikor a reformáció diadalmasko
dott, ők voltak a magyar történelemben az elsők, akik felismerték, 
hogy a tudás az igazi hatalom, a jól képzett és felkészült emberek 
képesek csak meghatározni jövőjüket, építeni vallásuk, egyházuk mel
lett az országot is, így is hozzájárulva a töröktől nyomorított szeren
csétlen ország európaiságához. Egy 1619-es bejegyzés dátuma a leg
régebbi a jelenlegi könyvtárban, ami arra utal, hogy a pápai reformá
tus coetus, vagyis a diákok rector professzor vezette közösségének 

tulajdonában volt. A kezdetekhez tartozik, hogy Otrokocsi Foris Fe
renc egyik művébe feljegyezték az iskola katalógusát. A könyvtárat 
1919-ben rövid időre nyilvános közkönyvtárrá nyilvánították. Ez volt 
az első ilyen intézmény a városban, és 1952-ig az egyetlen is. A vörös 
uralom végén a könyvtár ismét visszakerült a Református Főiskola 
kezelésébe. Az ötvenes években megszűnt a református kollégium, 
kis híján a tudományos gyűjtemény is erre a sorra jutott, és talán csak 
a helyhiány hagyta itt a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményeket, köz
tük a könyvtárat. Az elkövetkező ötven esztendő a megpróbáltatások, 
a sanyarúság időszaka volt. Nem volt pénz gyarapításra, nem volt 
ember a feldolgozásra. 

A fojtogató helyhiányt a gimnáziumi épület földszintje nagy részé
nek átadása oldotta meg. Mit látunk itt? Gyönyörű, hófehérre meszelt 
falakat, praktikus és célszerű berendezést, kölcsönzőpultot, célszerűen 
kialakított munkahelyeket, számítógépeket, csatlakozási lehetőséget 
más könyvtárakhoz, az információ országútjának bekötőútjait, jól 
szervezett és tagolt kézikönyvtárat, tudatosan kialakított olvasótermi 
állományt, folyóirat- és újságanyagot. Mindehhez jött és jön a Tinlib, 
amely számítógépes program a korszerű feldolgozáson, állománygya
rapításon túl lehetővé teszi a számítógépes katalógusszolgáltatásokat, 
amellyel a két pápai könyvtár, de akár a megye, vagy a világ könyv
állományának adatai is elérhetők lesznek. Mindezt úgy sikerült kiala
kítani, hogy az évszázados hagyományok, az ódon könyvek illata és 
a mai technika találkozott egymással. 

Északnyugat-Dunántúl - Pannonhalma mellett - legnagyobb és 
legrégibb tudományos könyvtára várja az olvasókat, a tudományos 
kutatókat, a szorgalmas diákokat. 

Nádasdy Lajos 
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Pannóniaring - képeken 

Bobai évnyitó zászlóval 
A megszokotthoz hasonlóan, 

egyszerű, de ünnepélyes keretek 
között kezdődött a Bobai Általános 
Iskolában augusztus 31-én délután 
az 1996/97-es tanév évnyitója. Az 
események közé egy váratlan, 
megható mozzanat is került. A mil-
lecentenáriumi megemlékezések 
elemeként és a szervezett iskolai 
oktatás kezdete ezeréves évfordu
lójára utalva Szelestey László, Bo¬
ba polgármestere, az iskola volt ta
nulója - magánemberként - a köz
ség címerével díszített, BOBAI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA feliratú 
zászlót adott át. Szavaiban utalt ar
ra, hogy az iskola már ért meg ne

héz éveket, de mindig talpon ma
radt. Bízik benne, hogy a jelenlegi 
nehézségeken is úrrá lesz, fennma
rad. Tovább segíti tanulói testi és 
szellemi épülését. 

A zászlóra kötött szalagon ez 
áll: Vezessen sikerekre! Adomá
nyozta: Szelestey László 1996. 

A zászló fokozottabb kötődést, 
tiszteletet, ragaszkodást kíván. Na
gyobb odaadást a tulajdonosaitól. 
Igyekszünk mindezeknek megfe
lelni. 

Köszönjük! 
Az iskola tanulói és dolgozói 

nevében: 
Kovács Miklós igazgató 

Celldömölk: 
Csendélet 

a belvárosban 

Az itt látottakat a ki
lencemeletes lakóház 
előtt szeptember elsején 
kaptuk lencsevégre. Re
méljük, azóta már eltün
tették a „csendéletet"... 

Fotó: V. L. 

Mihók Tamás felvételei az ostffyasszonyfai versenypálya avatásán készültek 

VAS M E G Y E ES 
S Z O M B A T H E L Y VÁROS 
REGIONÁLIS 
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
ALAPÍTVÁNYA 
VÁLLALKOZÓI 
KÖZPONT 

A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT a következő ingyenes és 
kedvezményes szolgáltatásokkal áll kedves ügyfelei ren
delkezésére: 

- MIKROHITEL NYÚJTÁSA 
• TANÁCSADÓI HÁLÓZAT 
• OKTATÁSI PROGRAMOK 

- VÁLLALKOZÓI ISMERETEK 
- NYELVTANFOLYAMOK 
- SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
- SPECIÁLIS TRÉNINGEK 

• ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓK 
• RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE 

A Vállalkozói Központ alirodát 
működtet Bükön, Celldömölkön, 
Csép regen, Sárváron, Vasváron és 
Szentgotthárdon. 

9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B 
9701 Szombathely, Pf.: 372 
Tel.: 94/326-048, 326-049 
Fax: 326-049 
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Világjáró kemenesaljaiak 
Holéczy Dániel pilóta, kapitány 

Nem véletlenül kezdjük a sort 
a celldömölki Holéczy Dániel
lel, akinek az élete - nem túlzás 
- regényként fogható fel igazán. 
A Héja 2000 és a Messerschrnitt 
Bf-tól a Boeing 737-esig számos 
gépen hosszú út van mögötte a 
levegő óceánjain. 

Élete nem a szeretett szülök 
akarata szerint, hanem saját elha
tározásaként kezdődött. Tizen
négy évesen jelentette ki, hogy 
repülős lesz. Az lett, nem is akár
milyen. A rangos repülős folyó
irat, az Utolsó mohikánok soro
zatában izgalmas, többségében 
feltűnő részleteket közöl életéről. 
Soproni tanulmányai után 1943. 
augusztus 20-án mint aranysasos 
vadászpilóta hadnagyot avatták 
fel Kassán a Horthy István Repü
lőakadémián. Élkerülhe tétlen 
volt a háborúban való aktív rész
vétel, elsőként Németország te
rületén, majd hazavezényelve 
Magyarországon a 101. - Puma 
- vadászezrednél szolgálva har
colta végig a háborút az utolsó 
napig. 

Fogságból való szabadulása 
után a civil repülőszolgálat évti
zedei következtek - huszonhét 
évesen. Úgy fogalmazott pályáját 
jellemezve: egyszer fent, egyszer 
lent. Ugyanis a különböző ma

gáncégekhez kötve sorsát, azok 
helyzete határozták meg a min
dennapjait. Ha egyenesben vol
tak, akkor stabil élet folyt, ha bu
kott a vállalat, akkor az utcára 
kerülés következett. Ez többször 
ismétlődött Holéczy Dániel éle
tében, jelentve gyötrelmeket, k i 
látástalanságot, egyben a világ 
különböző pontjaira való sodró
dást 

Ilyenkor jól jött a honi szülői 
üzenet. Megható sorokat olvas
hatunk egy fotó hátlapján, Cell
dömölkön keltezve a szülőktől: 
„Ausztráliában, új hazádban bár
milyenjói, vagy bármilyen nehe
zen is megy sorsod, soha se fe
lejtkezzél meg hazádról és érted 
imádkozó szüléidről - Apud és 
Anyukád. Celldömölk, 1949. 
vn. 3." 

Sorsát hosszú időn át Hong
kong és a Távol-Kelet határozta 
meg, ami - családi okok miatt -
fájdalmasan vége szakadt. Tízévi 
szolgálat után következett Liba
non, Comet-4 sugárhajtású gépe
ken dolgozva. Ennek a bejrúti re
pülőtér elleni izraeli támadás ve
tett véget, amikor tizenkét gépü
ket megsemmisítették. Svájc je
lentett átmeneti megoldást szá
mára a Nemzetközi Vöröskereszt 
szolgálatában, öreg, propellercs 

DC-6 típuson szállítva a polgár
háborús Biafrába az élelmiszert, 
éjszakákon a nigériai partot átre
pülve, rendszerint légvédelmi tü
zet átvészelve. 

A nagy pillanat 1969. május 
17-én következett be, amikor az 
olasz Alitalia iskoláját elvégez
ve, Douglas DC fedélzetén elő
ször életében repülte át az óceánt. 
A sort a Bahama-szigetek követ
ték, új állomásán, Nassauban, 
majd újra utcára kerülés három
havi fizetéssel és egy ingyenes 
repülőjeggyel a kezében. 

Az idő elszállt, negyvenhét 
évesen Európában kilincselt, 
ahogy mondja, olyan válaszokat 
kapva: „ha fiatalabb lenne, ak
kor..." Münchenben sikerült újra 
gépre szállnia, ahol azonnal ka
pitányra volt szükség. Itt egy kis 
magáncégnél jól érezte magát, 
motoros angol BAC 1-11 típusú 
gépeken svájci óra pontosságával 
repültek. Vállalati egyesülés 
folytán ötvennyolc éves fejjel 
Boeing 737-es tanfolyamra kel
lett mennie, s ezen a típuson, 
mint kapitány hatvanévesen fe
jezte be a színes epizódokkal tar
kított pályafutását. 

„Ennyi" lenne? Amikor szó 
volt e cikk megírásáról, azt kérte 
testvére, Zsuzsa közvetítésével, 
hogy róla csak röviden a követ

kezők jelenjenek meg: „Holéczy 
Dániel, mint a m. kir. légierő fia
tal hadnagya a háború alatt a hí
res 101-es - PUMA - vadászez
redben szolgált. A háború után 
pedig mint civil forgalmi pilóta
kapitány mind az öt (5) világrészt' 
berepülte, és egy időben a Nem
zetközi Vöröskereszt szolgálatá
ban a biafrai polgárháborúban 
szenvedő lakosság számára jóté
konysági (humanitárius) repülé
seket hajtott végre. Pályafutását 
- mint a legtöbb repülőórával 
rendelkező magyar pilóta - fejez
te be, és 1993 szeptemberében a 
Szolnoki Repülőtéri Főiskola 
arany díszoklevelével lett kitün
tetve." 

Epilógus: „A repülés szolgála
tában eltöltött negyven év során 
megismertem mind az öt világ
részt és 20 959 balesetmentes 
órát repültem a következő géptí
pusokon: Douglas DC-3, DC-4, 
DC-6, DC-8, Convair 880, Con-
vair 990, Avro 748, Lockheed 
L-188, „Elektra", BAC 1-11,; 
Comet-4 és Boeing 737." 

Dala József 
* 

Ezúton köszönöm meg Ba-
ráth Géza (Boba) segítségét, 
hogy az említett folyóiratot ren
delkezésemre bocsátotta. 

DJ. 
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San Siro gyepén kettétört pályafutás 

A Ferencváros életmentő futballrobotosa 
Horváth „Api" a cellieknek 

művésznevén egyszerűen csak 
„Csonti". Aki kicsit is járatos az 
elmúlt évtiezdek legnépszerűbb 
magyar klubjának focitörténel
mében, annak ismerősen cseng 
ez a becenév. Viselője Celldö
mölkön kezdte pályafutását, 
amely a legendás San Siro és Old 
Trafford stadionokig és a Vásár
városok Kupájában aratott győ
zelemig ívelt. Horváth László -
saját megítélése szerint - nem 
volt labdarúgózseni, de vasaka
ratát és csupaszív játékát máig el
ismeréssel emlegetik az idősebb 
Fradi-szurkolók. 

- Milyen emlékek kötik Celldö
mölkhöz? 

• 1994-ben ott születtem, és 
Kemenesalja fővárosában lettem 
igazolt labdarúgó 14 éves korom
ban. Nagyon jó korosztályunk 
volt, napjainkig szívesen emlék
szem vissza például a Pór testvé
rekre és Fintáékra. Talán a leg
ígéretesebb közülünk Németh 
Jóska volt, aki fiatalon tragikus 
vonatbaleset következtében el
vesztette a lábát... Én csak gyors
nak, erősnek és iszonyú akarattal 
rendelkezőnek számítottam, de 
nem hozzá mérhető tehetségnek. 
1958-tól 1962-ig Pápán húsipari 
tanuló lettem, ahol az ottani K i 
nizsiben fociztam. 

- Hogyan fedezte fel a Ferenc
város? 

• Száraz István, az Élelmi
szeripari Dolgozók Országos 
Szakszervezetének vezetője járt 
Pápán és ekkor felhívták a figyel
mét arra, hogy hozza le a Fradit 
a városba, mert van itt egy tehet
séges, ifjú focista. 1962 húsvét
ján jött le a Ferencváros: kikap
tunk 16:l-re, a becsületgólunkat 
én szereztem. Ezután két próba
játékon vettem részt, és mindket
tőn sikerült a kapuba találnom. 

Augusztusban már a Fradi ificsa
patához kerültem, ahol Csanády 
Feri bácsi hamarosan kacérkodni 
kezdett a gondolattal, hogy szél
sőhátvédként szerepeltet a fel
nőttek között. 1965-ben Dalnoki 
Jenő helyén játszottam be ma
gam a Fradiba. Elképesztően so
kat gyakoroltam edzéseken kívül 
is, ami nem esett nehezemre, 
mert a régi Fradi-pályánál, a V i l 
la Negrában laktam Géczivel, Ju
hász Istvánnal és Páncsiccsal. 
NB l-es bajnoki debütálásomra 
21 évesen Győrött került sor 
1964. november l-jén zöld-fehér 
mezben, többek között Albert, 
Fenyvesi, Rákosi és Mátrai mel
lett. 

- Rögtön mély vízbe dobták, 
hiszen éppen a Vásárvárosok 
Kupájában menetelt a Ferencvá
ros. 

<r 1965. április 7-én fogadtuk 
az Atletico Bilbao gárdáját, s ez
után a kupasorozaton egészen a 
döntőig játszhattam. Fantaszti
kus élmény volt a Bilbao és a 
Manchester United ellen egy
aránt harmadik meccsen kivívott 
továbbjutás, valamint a Torinó
ban lebonyolított döntő, amelyen 
a Juventus felett diadalmaskod
tunk. A következő esztendőben a 
BEK-ben indulhattunk, de Milá
nóban, a San Siro stadionban ki
állítottak. Ekkor tört ketté a pá
lyafutásom, mert Páncsics Miki 
csodálatosan játszott a poszto
mon, és kiszorított az együttes
ből. Ezután Lakat Károly lett az 
edző, aki helyettem inkább Nó
vák Dezsővel szimpatizált. Csak 
sérülés, betegség vagy kiállítás 
folytán jutottam lehetőséghez, 
ezért meguntam a fregoli-szerep
kört, és egy évig a Szombathelyi 
Haladás szerelését húztam fel. 
1969-ben a Tatabánya játékosa 
lettem, ahol öt nagyon szép baj

noki évadot húztam le: magyar 
kupadöntősök voltunk, kétszer 
megnyertük a Közép-Európa 
Kupát. Sokáig aktívan játszot
tam, hiszen csak 38 évesen, 
Vácszentlászlón mondtam bú
csút a zöld pázsitnak. Szívesen 
gondolok vissza a szép emlékű 
öregfiúk teremi abdarúgó-tor
nákra is. 

- A sikeres pályafutás során a 
válogatott környékén is felfigyel
tek Önre? 

•0- Kilencszeres utánpótlás- és 
kétszeres B-válogatott voltam, de 
ha nincs az említett kiállítás az 
Internazionale ellen, akkor az 
,A"-válogatottság és az olimpia 
is kézzelfogható közelségbe ke
rülhetett volna. 

- Hogyan került a kispadra, 
immár edzőként és nem játékos
ként? 

•ó- 1980-ban kezdtem tréneri 
működésemet a Ferencváros ifi 
UJ. gárdájánál. Jelenleg az ifi JJ. 
együttesével foglalkozom, de a 
serdülőIII-tól a tartalékokig min
den lépcsőfokot megjártam az 
Üllői úton. 

- Volt játékosai közül kikre a 
legbüszkébb? 

• Telekre, Répásira és Zsi-
vőtzkyra, de számos más tehetsé
ges focistát is említhetnék. 

- Mennyire megbecsült az 
utánpótlás-edzői tevékenység? 

• A szerelés és a pálya vonat
kozásában nincs gond, az anyagi 
és erkölcsi megbecsülés tekinte
tében pedig a munkánkról nincs 
visszajelzés. A legtöbb, amit 
mondhatok, hogy nem bántanak 
minket... 

- Hosszú ideje ismeri a ma
gyar labdarúgás helyzetét. En
nek tükrében milyennek látja a 
jövőt? 

•Q- Nekem életem volt a labda
rúgás, és a családom már szinte 

haragudott rám, mert hétvégeken 
a pályákon bolyongtam olyan 
meccsek kedvéért, mint a 
BLASZ I I . osztályú Lőrinci Fo
nó—Gamma derbi... A hetvenes 
évektől kezdődő mélyrepülés 
még nem ért véget, és mára tra
gikus viszonyok alakultak ki. Jel
lemző, hogy van egy 24 éves épí
tészmérnök fiam, aki - több 
sportág között - a labdarúgást is 
kedvelte, de a feleségem az általa 
érzékelt erkölcsi miliő miatt el
tántorította a focitól. 

- Tudomásom szerint ön ta
valy életmentő kitüntetésben ré
szesült. 

• 1995 tavaszán csapatom 
edzőmérkőzést játszott a Buda
fokkal. Kétjátékosom összefejelt 
és az egyikük elájult. MasszŐr-
tanfolyamot végeztem és azonnal 
láttam, hogy nagy baj van. Szét
feszítettem a száját, kihúztam a 
nyelvét és így megmentettem az 
életét, mert különben hamarosan 
lenyelte volna a nyelvét... A Fe
rencváros megajándékozott egy 
kupával, amit rögtön le is adtam 
a Fradi-múzeumba. 

- Mit üzen a celli futballbará
toknak? 

• Figyelemmel követem az 
ottani csapat szereplését és tu
dom, hogy szeremének felkerül
ni az NB UJ-ba. Kívánom a szép 
tervek minél korábbi teljesülé
sét! 

Németh Tibor 

Labdarúgás 
Lapzártáig négy forduló zajlott le a körzeti 

labdarúgó-bajnokságban. Városunk két al
sóbb osztályú csapata, az Alsóság és Izsákfa 
eddig meglehetősen rapszodikusan szerepelt. 

főként az ASE esetében feltűnő, hisz 
az előző évi bajnokságban ezüstérmesek let
tek. Ha ezt az idén meg akarják ismételni, 

sokkal egyenletesebb teljesítményre lesz 
szükségük. 

EREDMÉNYEK: 

Alsóság-Egyházashetye 7:0 
Góllövő: Fenyő (2), Sárközi (2), Fekete, 

Tüzes, Tarczi 
Sitke-Izsákfa 0:3 
Góllövő: Tanai Gy., Szabó, Horváth J. 

Nemeskocs-Alsóság 2:1 
Góllövő: Tarczi 
Izsákfa-Csénye 0:2 
Alsóság-Simaság 3:0 
Góllövő: Tarczi, Fenyő, Herczeg 
Boba-Izsákfa 4:0 
Alsóság-Mersevát 4:1 
Góllövő: Nagy Sz. 
Izsákfa-Kenyerl 3:0 
Góllövő: Varga I . (2), Finta -vl-
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Megyei labdarúgó-bajnokság 
Rábatótfalu-CVSE-Antók Nyomda 2:0 (0:0) 
Rábatótfalu, 300 néző. CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Varga 

N., Horváth L, Molnár T. - Huszár, Nagy A., Bognár, Horváth T. -
Gyurák, Balhási (Szabó), Vidos. 

A győzelemre esélyes, bajnoki 
címre törő vendégcsapat nagy len
dülettel kezdte a találkozót és 20 
perc alatt számos gólhelyzetet dol
gozott ki , amelyek azonban ki
használatlanul maradtak. Az átla
gosnál kisebb méreti pályán ez
után a kiegyenlített mezőnyjáték 
dominált. A második játékrészben 
vitatható 1 l-essel szerzett vezetést 
a hazai együttes, majd ugyancsak büntetőből biztosította be a győzel
mét 

CVSE-Antók Nyomda-Csörötnek 1:1 (1:1) 
Celldömölk, 800 néző. CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Nagy A., 

Varga N., Bognár, Dénes - Horváth T., Varga G., Szabó (Gyurák), 
Takács (Bodor) - Balhási, Vidos (Mészáros). GőllÖvő: Balhási (ké
pünkön). A Horváth I.-Huszár páros kiesése miatt némileg átalakított 
védősorral kényszerült pályára lépni a celli gárda. A nagy hibaszáza
lékkal játszó hazaiak ellen az első félidő közepén szerzett vezetést a 
csörötneki együttes, amit Balhási menetrendszerű" találatával rövid 
időn belül sikerült kiegyenlíteni. A vendégek ezután „előfalat'\ húz
tak tizenhatosuk elé, amit ritkán törtek át a hazai támadók. Nehezítette 
a celliek helyzetét, hogy Bognár sípszó előtti labdaelrúgásért meg
kapta második sárga lapját és mehetett zuhanyozni. A 10 főre olvadt 
CVSE bepréselte a kapu elé ellenfelét, de nem tudta kicsikarni a 
kötelezőnek számító győzelmet. 

Kézilabda Magyar Kupa 
CVSE-Cellkolor-Tököl 20:24 (10:14) 
Celldömölk, 150 néző. Cellkolor: Tamás - Fonyó (5), Varga Sj 

(1), Koronczai, Gulyás (1), Kósa (2), Tóth R. (4). Cserék: Garai, Sa 
(4), Ludvig, Lendvai (2), Darabos, Pozsonyi (1), Düh. 

Az NB I/B-s tököllek mindent elsöprő lendülettel kezdtek és 7:1-T 
álla hagyták a vendéglátókat. Ezután egy olyan szakasz következet 
amikor osztálynyi különbség volt a két csapat között- a celliek javára 
17:15-ös celli előny után a tököliek összekapták magukat és jó haj
rával biztosították továbbjutásukat. 
_____ 

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés 
Ajka-CVSE-Cellkolor 21:25 (11:9) 
Cellkolor: Tamás - Darabos, Fonyó (7), Koronczai, Gulyás (3), 

Kósa (3), Pozsonyi (4). Csere: Horváth G., Varga Sz, (3), Tóth R. 
(1), Ludvig, Kiss Sz., Sali (4), Lendvai. 

Nem várt, de annál örömtelibb győzelmet aratott az ismét átlövi 
nélkül felálló celli együttes. A mérkőzés fordulópontját az jelentette, 
amikor 17:12-es hazai vezetés után a CVSE zsinórban hét gólt szerzett. 

II-es férfi asztalitenisz-mérkőzés 
Veszprémi Orgona-Jutas-CVSE-MÁVÉPCELL 4:14 
Győz: Janic 4, Frei 3, Molnár 3, NyírŐ 2, Frei-Janic és a Molnár-

Nyírő páros. 
A győri főiskolán tanuló német Hans Arnold Janic leigazolása re

mek húzásnak bizonyult, hiszen ellenfeleit szinte lesöpörte az asztal
ról. Janic és Frei vezérletével a Bama-csoport markáns arculatú csa
pata formálódhat az idegenlégiósokkal megtűzdelt együttesből. 

Emlékképp néhány emlékkép 

Útközben 
A labdarúgók szakosztályvezetője lapunk

nak adott első nyilatkozatában utalt a pálya 
körüli reklámhelyek rendezésének szüksé
gességére. 

Képriportunkban a szeptember közepi 
helyzetet rögzítettük, amelynek aktualitása a 
megjelenés idejére remélhetőleg részben el
múlik. Ez az a paradox állapot, amikor öröm 
lenne bizonyos mértékig elavult információ
kat közölni. 

A tereprendezés új színfoltjai az öltözők 

nem találod ki.. . A reldámfront köztes álla
potához hozzájárul, hogy a feliratok elkészí
tése és gondozása a hirdetők feladata. Infor
mációink szerint az idő vasfogát magán vise
lő reklámfelület a Vasi Nyugalom Kft. tulaj
dona lesz. Remélhetőleg jelképként is felfog
ható, hogy a jelenlegi átmeneti helyzetet a 
rend és a nyugalom váltja fel a csapat jó baj
noki szereplése következtében a pályán és a 
pálya környékén egyaránt... 

N . T . 
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bejáratánál és az irodaépületen elhelyezett 
Leier-reklámok. A vendégek kispadja mellett 
található az „AGRO-ENTA Mezőgazdasági" 
felirat, mely másfél hónapja vár a félbeha
gyott munka befejezésére. Az állórész előtti 
bal oldalon ékeskedik a harmadik képünkön 
tanulmányozható reklám. A túloldalon lévő 
vendégszurkolók már komoly összegű foga
dásokat kötöttek egymással a szponzor kilé
tének felfedezésére, de a legszellemesebb 
megjegyzés szerint: ide a rozsdás bökőt, hogy 
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