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Dicsőség a legyőzötteknek! 
Messze távoli idők ködéből Brennusnak, a 

rómaiakat legyőző gall hadvezérnek a szájá
ból, a hadisarc (ezer font arany!) súlyos mér
téke miatt panaszkodó rómaiak felé így hang
zott a válasz: Vae victis!, azaz Jaj a legyőzöt
teknek! Mi ezúttal, sorsverte októbereinkre 
emlékezve és emlékeztetve ezt a szállóigét így 
alkalmazzuk és változtatjuk: Glória Victis! 
azaz DICSŐSÉG a legyőzötteknek! Hós életü
ket azért kell gyászba, fénybe szőni szépen, 
mert hódító megváltók hazánkat, nemzetün
ket, népünket végső megsemmisülésbe rántó 
akaratival, törekvésével szembeszállva, életü
ket kockáztatva és feláldozva igyekeztek meg
óvni, megtartani az életet és a szabadságot. A 
világtörténelem eme legnagyobb ütközőpont
jának Kárpátok koszorúzta gyönyörű tájain 
hányszor omlott a magyarság vére saját és Eu
rópa megmaradásáért és szabadságáért! Hu
szadik századi sorsunk alakulása, megcsonkít-
tatásunknak és megalázottság ainknak, meg-
csalattatásainknak, cserbenhagyásainknak so

rozata ékes bizonyítéka Európa „hálájának"! 
Az utolsó háromszáz év minden századára jut 
egy szabadságharcunk. Előttük vesztettünk 
Muhinál, vesztettünk Mohácsnál, majd le kel
lett a fegyvereket tennünk Nagymaj lénynél, 
Világosnál, darabokra törtek Trianonban, csi
korgó lánctalpak tiporták sárba hősi szabad
ságharcunkat 1956-ban! - Az agónia népévé 
lettünk! De kibírtuk az emberfeletti szenvedé
seinket, mert a csapás isteni kegyelemből pró
bává lett, és élünk, a szabadság érdekében ho
zott véres áldozat célba ért Mert volt marok
nyi kisebbség, kiknek szívében volt hit és kül
detéstudat, akik vallották csendben, szilárdan 
azt, hogy a sorsvállalásban Isten nélkül nincs 
magyarság. Halálba hullását óvó szeretettel 
meggátolta az eleve elrendelt, megtartó kegye
lem. 

Kevés nép rendeltetett olyan világtörténeti 
szerepre, mint mi, magyarok. A 20. század 
legembertelenebb, lélek és szellemgyilkos, 
testet gyötrő, totális, világhatalomra törő dik

tatúrájának idején, mi magyarok adtuk 1956-
ban és 1989-ben nem csupán Európának, ha
nem az egész emberiségnek az útmutatást a 
bilincstörő forradalmak szabadságot ígérő erő
feszítésére, leverettetés után is áldozatos helyt
állásra. Egyiket eltiporták, a másikat ellopták, 
de ez nem jelenti azt, hogy ne adassék dicső
ség, tisztelet örökké az eltiportaknak, a hősök
nek, kik évtizedeken át gyalázatot szenvedtek. 

Ünnepeljük meg - méltóan a hősökhöz -
október 23-át! .Merjünk magyarok lenni!" 
(Teleki P.) Szabó Lőrinc 1956. október 31-én 
ezt írta: „Magyarországot a fiai, a szenvedése 
és kétségbeesése szabadították fel. Váltsa meg 
most a szent munka és valami hasonlata a 
mennyei igazságnak a földön." Camus a nagy 
francia író így írt: A legázolt, bilincsbe vert 
Magyarország többet tett a szabadságért és 
igazságért, mint bármelyik nép a világon az 
elmúlt húsz esztendőben." 

Dicsőség, megbecsülés, tisztelet a szabad
ságharcos hősöknek, a megalázottaknak, meg
gyalázottaknak, sírba hu 11 laknak és élőknek, 
amíg magyar él ezen a honfoglaló Árpád népe 
által birtokba vett. Kárpátok koszorúzta föl
dön! Nádasdy Lajos 

Ünnepi megemlékezések 
Október 23-án (csütörtökön) 17.30-kor ünnepi megemlékezés lesz 

Celldömölkön alpolgármesteri hivatal főbejáratánál. Beszédet mond 
Lábasné Tóth Ágota, a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára. Kosz
tolányi Dezső: Halotti beszéd című versét Borovszky Henriette, a 
gimnázium tanulója mondja el. 

A műsorban közreműködik az Ádám Jenő Zeneiskola Fúvósze
nekara Bejczl Károly vezetésével. 18 órakor gyászmise 1956 áldo
zataiért a katolikus templomban. Közreműködik a Liszt Ferenc Ve
gyeskar Süle Ferenc vezényletével. 

Este hat órakor a református templomban '56 a nemzeti köztudat
ban címmel Alexa Károly tart előadást 

MÁRVÁNY 
MUNKARUHA, C S E M P E , JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celldömölk, Mikes K. u. 27. 

- Alföldi és zalai csempék 
- Alföldi és zalai beltéri é s kültéri járólapok 

AKCIÓS ÁRON! 
- OLASZ és SPANYOL járólapok, továbbá 

szaniterek é s kiegészítők 
- CIMSEC ragasztók ós fugázók 
- Kludi csaptelepek 
Továbbá: 
- Munkaruházat 

Sporttörténelem Alsóságon 
Sporttörténelmi esemény 

résztvevői voltak, akik október 
14-én megtekintették az Alsósági 
Tornacsarnokban rendezett Ma
gyarország-Ausztria nemzetek 
közötti Szuper Liga férfi asztali
tenisz-mérkőzést. A város törté
netében ugyanis ez volt az első 
alkalom, hogy válogatott viadalt 
rendeztek. 

Az esemény megvalósítása 
Fehér László testnevelő tanár, a 
C VSE ügyvezető elnöke nevéhez 
fűződik, aki nemcsak kiharcolta 
a rendezés jogát, hanem megta
lálta a megfelelő szponzorokat, 
és magára vállalta a szervezéssel 

járó munka dandárját is. Itt-tar
tózkodásuk idején mindkét csa
pat tagjai láthatóan jól érezték 
magukat, és ennek hangot is ad
tak. A jelenlévők örömmel hall
gatták a mérkőzés utáni fogadá
son Faragó Judit, a MOASZ fő
titkárának szavait, aki a legna
gyobb elismeréssel szólt a fogad
tatásról, az elhelyezésről, az 
edzéslehetőségekről, a verseny 
lebonyolításáról, és nundarról a 
figyelmességről, ami a csapato
kat körülvette. Arra biztatta a 
szervezőket, hogy máskor is pá
lyázzanak hasonló asztalitenisz-

(Folytalás a 2. oldalon) 

4 k « 

Halottak napi áhítat 
Október 31-én 17 órakor kegyeletnyilvánítás és koszorúzás lesz Cell

dömölkön az I . és I I . világháborúban elesett hősök emlékére állított em
lékműnél a Széchenyi utcában. Ugyanaznap Alsóságon 18 órakor a kato
likus templomban misét tartanak a halottak tiszteletére. 18.45-kor az al
sósági ravatalozóban lesz megemlékezés. Az idén november 4-én délelőtt 
lesz a hagyományos halottak napi kegyeleti megemlékezés az ostf-
fyasszonyfai hádifogoly-temetőben. Az ökumenikus igehirdetéssel egy
bekötött rendezvényen részt vesz Ladócsi Gáspár tábori püspök is. 
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\/Sporttörténelem Alsóságon 
(Folytatás az 1. oldalról) 
események megrendezésére. 
Úgy hiszem, ez a legnagyobb el
ismerés, amit kaphattunk. 

A mérkőzés előtt Asztalos Ist
ván, a magyar válogatott edzője 
úgy nyilatkozott, hogy ismerve a 
jelenlegi osztrák válogatott ere
jét, bravúr kellene a győzelem
hez. Természetesen mindent 
megtesznek a jó szereplésért, 
márcsak azért is, hogy meghálál
ják a város vendégszeretetét. 

Kársai Ferenc, az osztrák vá
logatott magyar szövetségi kapi
tánya rendkívül szerényen azt 
mondta: bármilyen eredmény el
képzelhető, de természetesen bí
zik a csapatában. 

A himnuszok elhangzása után 
Makkos István polgármester 
köszöntötte a csapatokat, majd 
kezdetét vette a mérkőzés, szá
munkra nem a legkedvezőbben, 
hisz Harczi Zsolt két játszmában 
veszített a kínai származású 

Qianli ellen. Ugyanerre a sorsra 
jutott Bátort! Zoltán is az oszt
rákok fiatal tehetsége, Schlager 
ellenében. A harmadik mérkő
zést Németh Károly játszotta 
Jindrakkal. Mindkét játszma 
egyértelműen a magyar fiúé volt, 
és ezzel 2:l-re módosult az ered
mény. Ugyanilyen egyértelműen 
győzött az osztrákok jól össze
szokott Schlager-Jindrak párosa 
a Németh-Pázsy kettős ellen. 
Aztán ismét Schlager követke
zett, ezúttal Harczi ellen, de az 
osztrák fiú ezen az estén verhe
tetlen volt, és ezzel el is dőlt a 

mérkőzés: Ausztria-Magyar^, 
szág 4:1. 

Nyilatkozatok a mérkőzj 
után: 

Jónyer István, szövetségi ka, 
pitány: Szorosabb mérkőzést, 
mieinktől valamivel jobb játéko 
vártam. 

Asztalos István, edző; Ara 
lyen formában az osztrák Schla 
ger játszott, ma kevesen vertélt 
volna meg a világon. 

Kársai Ferenc, az osztráké 
szövetségi kapitánya: Szerencsi 
re Schlager ma nagyon jó napot 
fogott ki.. . Völgyi Lászií 

Orvosi ügyelet Celldömölkön 
23. Csütörtök 
24. Péntek 
25. Szombat 
26. Vasárnap 
27. Hétfő 
28. Kedd 
29. Szerda 
30. Csütörtök 
31. Péntek 

1. Szombat 
2. Vasárnap 
3. Hétfő 

Október 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Panykó Magdolna 
Dr. Mesterházy Gábor 

November 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Kovács Larisza 

Hajba Dezsőné 
Poór Csabáné 
Lang Zoltánné 
Tóth Zoltánné 
Kovácsné S. Valéria 
KörhÖczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Marton Istvánné 
Körhöczné K. Izabella 

Marton Istvánné 
Tóth Zoltánné 
Hajba Dezsőné 

N Y E R J E M E G 
KARÁCSONYI 
AJÁNDÉKÁT! 

Nagyszabású év végi nyereményjáték 
október l-jétől december 21-ig. 

Mannával 
az ígéret földjére 

Főnyeremény: 

1 hetes izraeli körutazás 2 személy részére! 
- és még több értékes nyeremény 

Részletek a MANNA Élelmiszer Diszkontban 
Celldömölk, Szentháromság tér 6. 

Körhöczné K. Izabella 
Vida Leventéné 
Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 
Kovács Zoltánné 
Hajba Dezsőné 

4. Kedd Dr. Kovács Zoltán 
5. Szerda Dr. Gáyer Tatjána 
6. Csütörtök Dr. Pánykó Magdolna 
7. Péntek Dr. Kovács Zoltán 
8. Szombat Dr. Pánykó Madolna 
9. Vasárnap Dr. Kovács Zoltán 

Szemészeti szakrendelés 
A celldömölki Rendelőintézet szemészetén a szakrendelés a mej 

üresedett állás betöltésével 7997. október 16-án megkezdődött 
A rendelés vezetője: dr. Gáti Éva alorvos, szemész szakorvos. 

Rendelés ideje: 
HÉTFŐ 8.30-14.30 
KEDD 8.30-15.30 
SZERDA 8.30-14.30 
(minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 
CSÜTÖRTÖK 8.30-14.30 
PÉNTEK 8.30-13.30 

riEKRO 
Temetkezési és 
Szolgáltató Kft. 

Celldömölk, Kossuth u. 13. 
TeL 30/463-601 

Szombathely, Pragvlri út 23. 
TeL; 91/312-644 

Gyászuk nehéz óráiban 
mindenre kiterjedő 
szolgál ta tásainkkal 
szeretnénk megkönnyíteni a 
fájdalmas tennivalók 
intézését. Temetések teljes 
lebonyolítása, 
hamvaszta tás, exhumálás, 
kellékárusítás, 
koszorúkötészet, szállítás 
belföldre, külföldre. 

B Í Z Z O N B E N N Ü N K , 
H O G Y S E G Í T H E S S Ü N K 

OLCSÓBBAN, SZEBBEN, KEGYELETTEL 

FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ 

AGRO EN-TA 
MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ 

SZAKÜZLET 
MTZ, IFA, ZETOR, TL-ML, alkatrészek, csapágyak, 
szimeringek. ékszíjak, akkumulátorok kaphatók. 
FAGYÁLLÓ: 11, 5 I, 10 I, 20 I, hordós kiszerelésben 
Kedvező árak, gyors alkatrészpótlás. 
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
Tel.: 06/60/376-768. 
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Hétvégi ügyelet, telefonügyeiét: 95/422-418. 

FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ 

1 

Új Kemenesalja: minden benne van! 
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Munkaerőpiac, kórház, helyi autóbuszjárat 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Szeptember 29-én tartotta rendes ülését a 
celldömölki képviselő-testület. Makkos Ist
ván polgármester a lejárt határidejű" határo
zatok végrehajtásáról szóló előterjesztés is
mertetése után a két ülés között történtekról 
szólva elmondta, hogy megtörtént a ligeti te
niszpálya felújítása, és hogy a kivitelezők jó 
munkát végeztek. A teniszklub is megalakult. 
A rendőrségi riasztórendszer átadása kapcsán 
elmondta, hogy ez az első fázis a közbizton
ság megerősítéséért tett lépések közül. 

A Közművelődési napról szólva kifejtette 
véleményét, miszerint sikeres továbbképzé
sen vettek részt a jelenlévő közművelődési 
dolgozók. Ennek kapcsán átadta a Városért 
emlékplakettet Káldos Gyulának, a könyv
tár nyugalmazott igazgatójának, aki nem vett 
részt a rendezvényen, ahol a többi jutalmazott 
közművelődési dolgozó átvette jutalmát, 

A következő napirendi pont a Kemenesal
jái Egyesített Kórház működésének első fél
éves tapasztalatairól szóló beszámoló megvi
tatása volt. Tekintettel arra, hogy a téma 
pénzügyi vonatkozásaival kapcsolatosan a 
műit ülésen már napirenden szerepelt a kér
dés, a képviselők különösebb megjegyzés 
nélkül elfogadták a határozati javaslatot, 
amely kimondja - egyebek mellett - , hogy az 
önkormányzat fent szándékozza tartani az in
tegrációt továbbra is. 

A harmadik pont Celldömölk és térségének 

munkaerőpiaci helyzetét taglaló tájékoztató 
meghallgatása volt. Az elemzést a Vas Me
gyei Munkaügyi Központ Celldömölki K i 
rendeltségének vezetője, Soós Ferenc ismer
tette. A képviselők részéről számos kérdés 
elhangzott Farkas Zoltán a pályakezdő 
munkanélküliek helyzetéről érdeklődött, Ka-
rádi Mihály a munkanélküliek külföldi mun
kavállalási lehetőségeiről kérdezett, Móger 
József a munkanélküliek pontos száma felől 
tudakozódott, a jegyzőnő, Baranyai Attiláné 
dr. a közhasznú munkások jövő évi foglal
koztatásának módjáról kért bővebb informá
ciót. A Munkaügyi Központ megyei igazga
tója, Éder Géza, és a kirendeltség vezetője 
igyekeztek kimerítően válaszolni a feltett kér
désekre, de elmondták: a számadatok (pl. 
munkanélküliek pontos száma, külföldön 
munkát vállalt munkanélküliek száma stb.) 
egy része csak becsült érték lehet. 

A folyó ügyekben elsőnek a helyi autó
buszjárat állítólagos veszteségességének 
kompenzálásáról tárgyaltak. A polgármester 
elmondta, hogy az idén nem lesz járatmeg
szüntetés. Javasolta a Volán képviselőjének, 
hogy az önkormányzatnak engedélyezzen 
könyvvizsgálói vizsgálatot. A Volán eítól 
nem zárkózik el. 

A folytatásban a képviselők elfogadták a Sa-
varia Otthon Ápolási és Egészségügyi Bt be
jelentését a házi ápolás végzéséről a térségben. 

Ezt követően terület kijelölését fogadtak el 
garázsépítés céljára. A CVSE Sporttelepének 
kerítése igen rossz állapotban van. Ennek fel
újításáról is döntöttek a testület tagjai. Az 
életveszélyes részeket lebontják, és helyette 
drótkerítést helyeznek el. Az izsákfai temp
lom harangjainak villamosításához és hango
sító berendezés felszerelésének költségeihez 
70 ezer forinttal hozzájárult a város önkor
mányzata. Változott a gázközműhöz való 
utólagos csatlakozás ára is. Ez októbertől 82 
ezer forint A csatornahálózatra - azokon a 
helyeken, ahol az régebben nem társulati for
mában lett kiépítve - 1998. május l-ig külön 
közműhozzájárulás megfizetése nélkül lehet 
rákapcsolódni a rendszerre. 

Új, 7. számú háziorvosi körzet létrehozá
sánakjavaslatát is elfogadták a képviselők. A 
szükséges új rendelő a Csontváry patika egy 
részének átalakításával jön létre. Ugyanebben 
az épületben helyezik el a 3. sz. háziorvosi 
körzetet és az orvosi ügyeletet Egészségügyi 
téma az is, hogy a Vas Megyei Markusovszky 
Kórház támogatási kérelmét pozitívan bírálta 
el a város képviselő-testülete. Nevezetesen 
arról van szó, hogy a megyei kórház csecse
mő- és gyermekosztályára egy életmentő mű
szer vásárlásához kértek segítséget 

Pozitív elbírálásban részesült Boznánszky 
László kérelme is, aki a késes-köszörűs tevé
kenység folytatásához szükséges helyiség to
vábbi bérlését kérelmezte. A helyiséget a nem
rég elhunyt Boznánszky Ferenc — a kérelmező 
édesapja - bérelte eddig, ugyanilyen tevékeny
ség folytatása érdekében. Györe Géza 
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F A - G Y U L A 
VÁLLALKOZÁS 

F A I P A R I TERMÉKEK GYÁRTÁSA E S FORGALMAZÁSA, 
FAKITERMELÉS 

SZENZÁCIÓS FAANYAGVÁSÁR!!! 
Fenyőfűrészáru 25 mm 
1. osztályú minőség 50 mm 

68 mm 

37 500 Ft/mJ 

43 500 Ft/m3 

50 000 Ft/m3 

Laminált lapok teljes választéka méretre szabva. 

Tetőléc 
Bramac léc 

50 Ft/fin 
60 Ft/fin 

Gerenda, szarufa, palló, komplett tetőszerkezet 
kárpátaljai lucfenyőből 

Tölgy fűrészáru 
Kőris fűrészáru 
Éger fűrészáru 

Tűzifa fűrészelt: 
- akác 
- cser, tölgy 
- egyéb 

Hasított akác tűzifa 
Hulladékfa csomagolt 

gépkocsira felrakva. 

675 Ft/mázsa 
600 Ft/mázsa 
500 Ft/mázsa 
800 Ft/mázsa 
300 Ft/mázsa 

ARAINK AZ AFAT IS TARTALMAZZAK. 

Faáru boltunk nyílik a Sági u. 6-8. számú 
bevásárló udvarban október 20-án! 

Telefon: 95/420-543 Rádiótelefon: 06/60/377-557 

T E L E P : 
CELLDÖMÖLK-IZSÁKFA 

BOKODPUSZTA 
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Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Molnár Zsolt és Kóbor Erika Márta 
leánya: Regina Mónika, Bagics Zoltán és Pál 
Rozália Csilla leánya: Adrienn, Erdélyi Zsolt és 
Paluska Szilvia Mária leánya: Regina, Pethó" 
Csaba és Szabó Magdolna leánya: Barbara, Far
kas Károly és Sallai Mária leánya: Alexandra, 
Bagics László és Pór Hajnalka leánya: Tifani 
Anna, Kocsis Jenó" és Kazári Ildikó leánya: 
Krisztina, Imre István és Rózsás Andrea Zsu
zsanna leánya: Angéla. 
Házasság: PŐcze Imre és Nagy Éva, Horváth 
Zsolt és Frankovics Edina, Odor István és Hor
váth Ildikó, Varga Krisztián és Hencz Barbara, 
Pap Gyula és Egyed Anikó, Szűcs József László 
és Horváth Éva Erika, László Tibor és Horváth 
Hajnalka. 
Halálozás: Szarka Ferenc Tihamér, Görög Jő-
zsefné sz. Nagy Anna, Varga István, Lukács 
Lajosné sz. Pintér Margit, Laki Istvánné sz. Pet-
ler Gizella, Hujber József. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Nagy Attila és Zag Nóra fia: Gergely 
Attila, Mesterházy Csaba és Budinszky Adrienn 
fia: Martin Csaba, Hajba Zsolt és Horváth And
rea Marianna fia: Zsolt 
Halálozás: Gécs Béláné sz. Magassy Karolina, 
Horváth Zoltán. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Csizmadia Zsolt és Nyári Mária le
ánya: Anett, Takács Zsolt és Szóké Zsuzsanna 
leánya: Klaudia Alexandra. 
Halálozás: Kolompár Józsefné sz. Kolompár 
Margit 

NEMES KERESZTÚR 
Születés: Térpál Tamás és Dikovecz Mónika 
leánya: Martina. 
Halálozás: Fiszter István, Marton Géza. 

OSTFFYASSZONYFA 
Születés: Humli Csaba és Csepregi Csilla le
ánya: Dzsenifer, Mihácsi Attila és Gömböcz 
Anita leánya: Eszter. 
Halálozás: CsiszlérFerencné sz. Lőrincz Erzsé
bet. 

NAGYSEVIONYI 
Születés: Orsós József és Mórocz Éva leánya 
Éva. 

KEMENESSÖMJÉN 
Születés: Zseli Róbert és Büki Orsolya fia: Vifc. 
tor. 

KEMENESKÁPOLNA 
Születés: Bogdán György és Horváth Ilona le. 
ánya: Ilona Gabriella. 

VÖNÖCK 
Születés: Vass Mihály és Orbán Ibolya fia 
Bence. 

KEMENESSZENTMÁRTON 
Halálozás: Tibortz Imre. 

TOKORCS 
Halálozás: Csótár Gáborné sz. Pethó" Mária. 

NEMESKOCS 
Halálozás: Baráth Csaba. 

KENYÉRI 
Halálozás: Márkus Imre. 

Hallott már Ön a világ legnagyobb biztosítótársaságáról? 
Szeretne ebben a nagy csapatban sárvári csoport tagjaként 

dolgozni? 

B I Z T O S Í T Ó 
Ismerkedjen meg az 

AHICO BIZTOSÍTÓ RT.-vel! 
Jelentkezését várja Tihanyi Józsefné a 89/310-600-as, 

89/324-856-os valamint a 20/226-384-es telefonszámokon. 

A LEGKORSZERŰBB B U R K O L A T O K 
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN 

Cell BAU K F T . 
Celldömölk, Építők útja 2. 

(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén) 

ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT., 
ZALAKERÁMIA RT. termékei, 
BAUMTT vakolatok, valamint 
zártszelvények, lemezek, idomacélok kaphatók. 

JÁRÓLAP ES CSEMPE 
20 «00 Ft feletti készpénzes vásárlása esetén 

5% kedvezmény t adunk! 
- Kijelölt termékeket akciós árakon értékesítünk! 

A MÜLLEX K F T . 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, 

hogy Celldömölk város területén 

lomtalanítást 
és veszélyeshulladék

gyűjtést tart 
1997. november 8-án (szombaton) 

azon a városrészen, ahol szerdán van szemétszállítás (izsákfai, 
alsósági városrészen és a Kodály Z. utcától délre eső utcaszaka
szokon). 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a megadott helyen a megjelölt 
napon reggel 7 óráig a lakásban, háztartásban keletkezett, felhal
mozott és feleslegessé vált tárgyakat - lom, bútor, berendezési 
tárgy, eszköz, készülék, tartozék - szállítójárművel megközelít
hető közterületre helyezzék ki . A veszélyes hulladékokat ugyan
ilyen módon, de a lomoktól elkülöm'tve tegyék ki az ingatlanok 
elé. 

F I G Y E L E M ! 
VERSENY INDUL 

A Vas megyei Közgyűlés 
településtisztasági és 

szépítési versenyt hirdetett 
az 1998. évre a megye városai, községei, 

települései részére. 
A verseny meghirdetésének célja, hogy az 1848/49. évi 

forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának megünnep
lésére a települések környezetének rendezésével, szépítésével 
is készüljenek. 

Celldömölk Város Önkormányzata 220/1997. (IX. 3.) sz. 
határozatában benevezett a versenybe. 

Az eredményes részvétel érdekében felkérjük városunk la
kóit, tegyenek meg mindent saját környezetük tisztaságának, 
szépítésének érdekében. 

Azért, hogy egy város szép, gondozott és tiszta legyen, 
tenni kell mindannyiunknak! 

Makkos István 
polgármester 
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Két évkönyv - egy szellemiség 
A pápai református kollégium két intézmé

nye, a gimnázium és tudományos gyűjtemé
nyek újból közösen adta ki évkönyveit egy 
kötetben, az elmúlt 1995-1997. évekről. Az 
egy, közel félévezredes törzsön fakadt, kisar
jadt új hajtás, a kidöntött, halálraítélt törzsön 
életerős fává növekedett A gimnázium nem 
lelketlen bizonyítványgyár, hanem valóban 
„alma mater", azaz tápláló anya! Ahogy 450 
éven át is az volt! Négy évfolyamos általános 
gimnázium, amelyben évfolyamonként 3-3 
párhuzamos osztály van (az elsőben négy). 
Az A osztály humán, a C reál tagozatú, a B 
és a D osztály pedig általános tantervű". 

Az iskolában szombaton is tanítanak, de 
4-6 hetes tanítási ciklus után egy hét szünet 
következik. A 418 diák közül 304 diákott
honban lakik. A tanítás és a diákotthoni el
helyezés ingyenes, ellátás saját konyhán és 
étteremben oly költséggel, hogy a nyers
anyagárakat számítják fel. 

Az érettségizett, főiskolákra jelentkezett 
tanulóinak 70 százalékát vették fel a külön
böző felsőfokú oktatási intézményekbe. Ma 
már tizenhét (17) különböző egyéni és közös
ségi alapítvány segíti anyagilag az iskola ta
nulóit, az egykori kollégium Amerikában élő 
öregdiákjai minden évben külön 100 (100) 
dollárral jutalmazzák az iskola legjobb tanu
lóját. 

A különböző munkaközösségek életéről 
szakonként a vezető tanárok számolnak be, 
melyekből kitárulkozik az iskola belső szel
lemi élete, mindennapjainak gazdag magve
tése. Külön fejezetben a fiúinternátus és a 
leányinternátus életéről olvasható részletes 
beszámoló, a bentlakók egymásért való, 
közösségi, bensőséges felelősségét, minősé
gét mutatja az, hogy „az ősi iskola hagyomá
nyait követve felsőbb éves diákjaink rend
szeresen korrepetálják az arra rászoruló ki
sebbeket". 

Nagyon jelentősek az iskola külkapcsola
tai, különösen az utódállamokban, az elsza
kított részeken élő magyarsággal, magyar is
kolákkal. Számottevő azonban Hollandiával, 
Svájccal, az Amerikai Egyesült Államokkal, 
sőt Írországgal való kapcsolatuk. A Skót Nő
szövetség látogatása is kapcsolatteremtő volt, 
Nemzetközi figyelem érdeklődésébe került 
az iskola, amikor 1996. szeptember 4-én a ü . 
Magyar-Magyar Csúcstalálkozó az iskola 
dísztermében zajlott. De az is, amikor 1997. 
április 23-án Német-Magyar vegyesvállalati 
vezetők tanácskoztak ugyanitt. 

A jövő terve az, hogy a három, négy évfo
lyamos osztály mellett az 1998/99. tanévtől 
egyetlen hatévfolyamos gimnáziumi osztályt 
is indítanak, ahova a jelenleg hatodikosok je
lentkezését várják. 

Kizöldült a megnyesett fa: „Rendkívül 
sokszínű iskolában, családias légkörben sze
retnénk jellemet formálni, ízlést nevelni, gon
dolkodni tanítani, és elősegíteni azt, hogy 
diákjaink közül rninél többen rátaláljanak Is
tenünkre, életük valódi értelmére" - írja az 
igazgató, dr. Kálmán Attila. 

Az egyházkerület Tudományos Gyűjtemé
nyeinek Évkönyve is két esztendő sokrétű 
gazdag munkáról ad számot. Az Évkönyv 
mind a három részleg: könyvtár, levéltár és 
múzeum munkájáról, jövőbeni terveiről tár 
elénk adatokat. 

Nagy feladat és nagy öröm volt a MO
DERN könyvtár megnyitása, mely különösen 
is a gimnázium diákjainak ad lehetőséget tu
dásuk gyarapítására. Jóleső érzés tudomásul 
venni, hogy ők ezt ki is használják. 

A könyvtár bekapcsolódott az Internet há
lózatba, s a diákok ennek használatával élnek. 
Mindhárom intézmény a legmagasabb szín
vonalon áll az érdeklődők, a kutatók s a lá
togatók rendelkezésére, nem csupán a belső 
egyházi érdeklődők, hanem a „nagyvilág" 
számára is. Erről tesznek bizonyságot a sta
tisztikai kimutatások, a több ezer látogató, a 
kutatók, a milliós nagyságrendű könyvvásár
lások. 

A könyvtár tanítási időben este fél nyolcig 
van nyitva, hogy a diákság ne csupán óra
közben, hanem tanítás után is használhas
sa! 

Nádasdy Lajos 

I 

t mi><.J Sir 
PAPAI REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK 

Filatélia-sarok 
A várva várt szüret idején, amikor már a 

szőlőfürt a fárasztó munka beteljesülésének 
ígéretét mutatja - gyönyörködtetve a szemet 
- látványa örömet áraszt. Nagyszerű dolog, 

hogy a magyar bélyegkiadás több ízben is 
bemutatja borvidékeink kincsét, a különböző 
fajtájú szőlőket. ízelítőül - aktualitására is 
gondolva - e néhány bélyeggel tisztelgünk a 
szőlőkultúra előtt. Nyilván a színes nyomású 
bélyegeken mutatósabbak a szőlőfürtök, a 
termő táj, de így is beszédes lehet számunkra. 

Az ábrázolt fajták vidékünkön is megtalálha
tók, sorban a következőket idézzük a közölt 
bélyegsoron: OLASZRIZLING, FURMINT, 
LEÁNYKA a jóféle fehér fajták közül, a pi
rosak köréből pedig a KADARKA, a CA
BERNET FRANC és a CABERNET SAU-
VIGNON zárja a sort. DJ. 
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A cégvezető felújította a ligeti teniszpályákat 
m m 

A MULLEX megvetette a lábát Celldömölkön is 
1997. január l-jétől a MUL

LEX CELLDÖMÖLK KFT. 
gondoskodik a hulladék elszállí
tásáról Celldömölkön. Az eltelt 
hónapok tapasztalatairól kérdez
tük az önkormányzat megbízott 
képviselőjét. Kocsis Orsolyát. 

- Egy egész város hulladéká
nak elszállítását megoldani 
összetett feladat. Hogyan alakult 
ki mai működési formájuk? 

- Közös gazdasági társaság 
alakult az önkormányzat és az 
újonnan létrejött MÜLLEX 
CELLDÖMÖLK KFT. részvéte
lével, 50-50 százalékban meg
osztott tulajdonjoggal. Ez a for
ma azért előnyös, mert az önkor
mányzat teljesen „belelát" a kft. 
működésébe, szabályozhatja a 
díjszabást, a szállítás módját és ez
zel elkerülhetők a kisebb súrlódá
sok. Fontos szempont az is, hogy 
a MÜLLEX KFT. segítségével 
meg tudta oldani a város a hulla
dék elhelyezésének problémáját 

- Milyen visszajelzéseket kap
tak a lakosság részéről az elmúlt 
időszak során? 

- Pozitív és negatív visszajel
zést vegyesen kaptunk. Kezdet
ben többen zúgolódtak a nagy tá
volság miatt (Körmendre szállít
juk a szemetet), mert nem értet
ték, hogy ez miért gazdaságos. A 
celldömölki szeméttelep csak
nem teljesen megtelt, egy évig 
lenne még használható. Ausztriá
ban már bevált szokás, hogy száz 
kilométeres körzetből hordják 
egy helyre a hulladékot. Az év 
elején még Celldömölkön raktuk 
le a szállítmány egy részét, de az 
átrakótelep elészülte óta már a 
körmendi telephelyre szállítjuk 
az összes hulladékot 

- Milyen géppark áll a város 
rendelkezésére? 

- Egy modern, tömi tői apáttal 
felszerelt gépkocsival dolgo
zunk. A gépkocsit a MÜLLEX 
KÖRMEND KFT.-től béreljük. 
A helybeliek eleinte azt is kifo
gásolták, hogy miért nem egy 
celldömölki cég kapta meg a hul
ladék elszállításának jogát, miért 
egy másik város lakosainak te
remt űj munkahelyet ez a vállal
kozás. Ez nem így van. A MÜL
LEX CELLDÖMÖLK KFT. 
munkatársai - az ügyvezető igaz
gatót, Rudolf Wíednert kivéve -
mindnyájan helyi lakosok. Tehát 
a MÜLLEX nem munkahelyet 
vett el a celliektől, inkább új el
helyezkedési lehetőségeket te
remtett Cégvezetőnknek egyéb-

D 

ként több vállalkozása is van Ma
gyarországon, szereti ezt a vidé
ket. Szívesen támogat különféle 
rendezvényeket, megmozduláso
kat Most éppen a ligeti teniszpá
lyát újíttatta fel saját költségén és 
10 évre bérbe vette az önkor
mányzattól. A régi aszfaltra per
forált műanyag szőnyeg került, 
majd arra kvarchomokot és gu-
mizűzalékot hordtak fel. Ez az 
egyik legkorszerűbb, Magyaror
szágon még egyáltalán nem elter
jedt eljárás, amit teniszpálya épí
tésénél alkalmaznak. A pályát 
felújító munkások Ausztriából 
érkeztek. Nem csak a pályát bo
rító réteg lett más; új kerítés és 
vízelvezető is körülveszi a játék
teret Az űj pálya előnye, hogy 
kora tavasztól késő őszig hasz
nálható. A nagyobb fokú kihasz
náltság érdekében önszerveződő 
Teniszklub Egyesület alakult A 
klubtagság egy évre szól. A tag
díj befizetésekor mindenki klub
kártyát kap, mellyel tetszőleges 
időpontban látogathat el a pályá
ra. A klubnak bárki tagja lehet, 
aki befizeti az éves tagdíjat Fér
fi-, női és gyermekbajnokságot 
szervezünk. Ettől talán a helyi 
sportélet is jobban felpezsdül 
majd. 

- Visszatérve a MÜLLEX 
KFT. celldömölki működéséhez: 
milyen változások várhatók a 
szolgáltatások terén? 

- Szentgotthárdon és Körmen
den szelektív hulladékgyűjtés fo

lyik. Celldömölkön is tervezzük 
ennek a megvalósítását, ám egy 
éven belül valószínűleg nem si
kerül valóra váltani. Először csak 
kísérleti jelleggel működtetjük 
majd, de végső cél a szelektív 
hulladékgyűjtés megvalósítása a 
városban. Ez azonban csak távla
ti terveink között szerepel. Addig 
is lomtalanítás során (idén három 
napon át) szállítjuk el a külön 
csomagolt veszélyes hulladékot 
(elem, spray stb.). 

Többször volt már arra példa, 
hogy az általános iskolások által 
összegyűjtött elemeket kérésre 
elszállítottuk. Területi bővítést is 
tervezünk a környékbeli falvak 
bevonásával, de az igények fel
mérése még folyamatban van. Je
lenleg 29 falu tartozik a MÜL
LEX hatáskörébe. 

- Kifizetődő lett a kft.-nek, 
hogy Celldömölköt is üzletfelei 
közé sorolhatja? 

- Ma egy modern, megfelelő
en kialakított regionális hulla
déklerakó telep százezer fő felett 
lesz gazdaságos. Új piacra volt 
szüksége a MÜLLEX KÖR
MEND KFT.-nek, ezért pályázta 
meg a celldömölki kiírást A kft 
sem járt rosszul, de úgy érzem, a 
cellieknek is hasznos, ha elkerül 
a városból a hulladék. 

- Milyen környezetvédelmi 
előírásoknak kell megfelelniük? 

- Kötöttünk egy hulladékszál
lítási és tárolási szerződést, mely 
tartalmazza, hogy milyen szabá

lyokat kell szem előtt tartanunk. 
Ügyelni kell a pormentes szállí
tásra és a megfelelő tárolásra. Ha 
egy jármű meghibásodik, azon
nal pótolnunk kell a kiesést. Cell 
dömölkön sok a rossz állapotban 
lévő kuka, és sokszor nem a mi 
hibánkból marad szemét az úttes
ten. Használt kukákat is árusí
tunk, sokkal olcsóbban, mint 
ahogyan a boltban hozzá lehet 
jutni. így próbálunk segíteni a la
kosság amúgy is nehéz anyagi 
helyzetén. Hasznos tartozéka az 
általunk árusított kukáknak a ke
rék, mely sokkal könnyebbé teszi 
a rövid távú kézi szállítást 

- Néha mintha nem lenne 
rendszer a munkájukban. Előfor
dult már, hogy reggel nyolckoA 
máskor pedig délután négykor 
ürítették ugyanazon a környéke 
a kukákat. Mi okozza ezt? 

- Esetenként tényleg előfor 
dul, hogy a megszokottól elté: 
időpontban érkezünk. A rend
szertelenség abból adódik, hogy 
néha kerülőket kell közbeiktat
nunk az utakon folyó csatornázá
si munkálatok miatt A sok ki
sebb kitérő a nap vége felé mát 
nagyobb késéseket okozhat Sze
rencsére az emberek nemcsak a 
hibáinkat veszik észre, hanem az 
erényeinket is. Többen jelezték, 
hogy meg vannak elégedve sze
mélyzetünk munkájával és a 
szolgáltatás színvonalával. 

Verrasztó Tibor 
Fotó: Völgyi 
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Decemberben ismét 

Új Kemenesalja falinaptár 
Lapunk szerkesztőbizottsága - az olvasók és a hirdetők körében 

végzett felmérésekre, valamint az előző évek tapasztalataira hagyat
kozva - ismét elhatározta, hogy megjelenteti azUj Kemenesalja 1998. 
évi falinaptárát. A mellékletként készülő falinaptár a korábbiakhoz 
hasonlóan önköltséges, ami esetünkben azt jelenti, hogy a rajta sze
replő hirdetések bevételeiből fedezzük az előállítás költségeit, így az 
olvasók ingyen kapják meg. A falinaptáron mintegy húsz, névjegy
kártya mérető hirdetés elhelyezésére van lehetőség. Ez persze csak 
átlagos méret, akik ennél nagyobb felületet szándékoznak vásárolni 

reklámjuk elhelyezésére, ennek sincs akadálya. A korlátozott megje
lenési hely miatt azonban fontos, hogy a vállalkozók, a vállalatok és 
esetleg magánszemélyek idejében jelentkezzenek igényeikkel. 

A hirdetések leadásának határideje: 1997. november 3-a, helye: 
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk, műszaki osztály, Nagy Antal. 

A hirdetési tarifák: 
90 x 50 milliméter - névjegykártya méret 6 500 forint + áfa 
90 x 100 milliméter - kétszeres méret 12 000 forint + áfa 
A hirdetésben fekete-fehér fényképet is el lehet helyezni, a három 

alkalmazott alapszín: piros, kék, fekete. 
Az 1998-as falinaptár a decemberi első lapszámunkban jelenik 

meg, s amint közöltük, ingyen jut el az Új Kemenesalja minden 
olvasójához. 

A szőlőben 
A szüretek után a teendők a pincében folytatódnak. A kipréselt 

must és a forrásban levő „anyag" kezelésével most dönti el minden 
gazda, hogy milyen bort iszik a jövő évi szüretig. 

A „szőlőből is lehet bort csinálni" elv legfontosabb lépcsője a gyors 
erjedést minden módon elősegíteni. Viszonylag egyszerű dolog a 
15-20 C fok hőmérsékletet biztosítani természetes módon, vagy bor
élesztővel gyorsítani az erjedést. A 25 C fok feletti hőmérséklet káros 
folyamatokat is elindíthat a borban. Nagyobb problémát jelent, ha 
valaki „túljavította" a mustot. A must természetes körülmények között 
21 mustfokig forr ki maradék nélkül. Az efölötti cukormennyiséget 
csak cukortűrő fajélesztővel lehet alkohollá alakítani. 

Ha megakad a must erjedése, akkor a gátló tényezőt kell megszün
tetni. Az is előfordulhat, hogy csak be kell gyújtani a helyiségben, 
vagy csak meg kell levegőztetni a mustot, hogy az élesztőgombák 
oxigénhez jussanak. 

A kotyogó használata nem csak a muslincák ellen védi az újbort, 
hanem segíti megőrizni a fajtára jellegzetes íz- és aromaanyagokat is. 

A kiforrott újborral sürgősen végezzük el a törési próbát. Színtelen 
palackba vagy pohárba félig töltsünk bort, hagyjuk szobahőmérsék
leten szabadon állni néhány napig. 

A jól kiterjedt, egészséges bor tisztulni kezd. A törésre hajlamos 
viszont megzavarosodik, a felső részén előbb barna gyűrű jelenik 
meg, amely az idő múlásával az edényben lefelé terjed, néhány nap 
alatt az teljes minta megbarnul. A jelenség egyszerű" kénezéssel (40 
mg/l) megszünethető. 

ősszel célszerű a szőlő telepítését és pótlását elvégezni. Sima 
vessző használata csak homokos területen javasolható, mert ott nem 
tud károsítani a filoxéra. Egyéb talajtípusokon helyesebb oltványt 
ültetni. Környékünk talajai kifejezetten savanyú kémhatásúak, ezt f i 
gyelembe kell venni az alany megválasztásánál. A Gyöngyös és Eger 
környékéről hozatott oltványokra szóló panaszok inkább a mésztűrő 
alanyokra vezethetők vissza, s nem az előállítókra. 

Oltványt csak kellően előkészített gödörbe szabad ültetni, mert a 
tömörödött földben a gyökérzet nem tud megerősödni, a tőke csak 
senyved. Új telepítéskor célszerű" a teljes területet megforgatni 70 cm 
mélyen. A forgatással egy időben gondoskodhatunk a több évre 
szóló tápanyag-visszapótlásról is. Adjunk ki száz négyzetméterenként 
8-10 mázsa érett istállótrágyát, vagy 20-25 kg szuperfoszfátot, 40-50 
kg kálisót és 6-8 kg pétisót. A tápanyagokat be kell dolgozni mélyen 
a talajba úgy, hogy a gyökerek és a trágyák között 15-20 cm föld 
legyen. 

Pótlásnál mindig ássunk 80 x 80 x 70 cm-es ültetőgödröt. A felső, 
humuszban gazdag talajréteget rakjuk külön. Az elkészült gödör 
aljába tegyük a külön rakott feltalajt, összekeverve a kiadni 
kívánt tápanyaggal. Takarjuk vissza a gödröt és 3-4 hét múlva ültes
sünk. 

A gyümölcsösben 
Az almafélék jelentős részét október második felében szüretelik le. 

Ekkor kezdődik a gyümölcsfák telepítésének és pótlásának ideje is. 

A gödrök kiásása előtt el kell dönteni, hogy milyen gyümölcsfajtát 
milyen alanyon és milyen koronaformán akarunk termeszteni. 

A fa ültetésével hosszú időre meghatározzuk kertünk formáját, 
hasznosítási lehetőségét. Orsó- vagy sövénykorona forma esetén is 
15-20 évre határozunk. 

Döntenünk kell, milyen célra: házi friss fogyasztásra, vagy értéke
sítésre szánjuk a gyümölcsöt Házikertben inkább a több hasznosítású 
fajtákat ültessük. 

Napjainkban divat az intenzív gyümölcsösről beszélni. Sokan ezt 
az újabb fajták termesztésével azonosítják, holott egy gyümölcsös 
nem a fajtáktól, hanem a művelési módtól válik intenzívvé. A műve
lési mód pedig szorosan függ az alanytól. Ugyanis az alanyfajta be
folyásolja, hogy a ráoltott nemes fajta növekedése milyen lesz. Az 
alanyfajták gyökérzete dönti el a a növekedését, a korona méretét, a 
termőre fordulás idejét, a fa élettartamát. Napjainkban a különböző 
művelési módokhoz csak törpe és féltörpe növekedésű alanyokat al
kalmaznak. 

Az ismertebb alanyok a következők: 

Almaalanyok 
Vadalmaalany: alig használják már. Erős gyökérzetű, magas, erős 

növekedésű fát nevel. Későn fordul termőre, nehezen ápolható. 
M-4: középerős növekedésű, leginkább elterjedt alany, A vad

alanyon növőhöz képest 50-55%-kaI kisebb fákat nevel. Szárazság
tűrő. Tenyészterülete 25-35 m 2 . 

MM-106: középerős növekedésű. 55-60%-kal kisebb fát nevel 
mint a vadalany. Korán termőre fordul a ráoltott fajta. Nem igényel 
támrendszert, 15-25 m2 a területigénye. Könnyen földközelben 
tartható. 

M-26: féltörpe alany, 60%-kal kisebb fát nevel, mint a vadalany. 
A kövér, középkötött nem túl nedves talajokat kedveli. Saját lábán 
nem tud megállni, támrendszert igényel. Jő sövényalany. Tenyészte
rülete 10-15 m 2. 

M-9: Törpe alany, 60-70%-kal kisebb fát nevel a vad alanyra ol-
tottnál. Csak támrendszer mellett termeszthető rendkívül sekély és 
gyenge gyökérzete miatt. Öntözést igényel. Ideális sövény és orsóko
rona fa. Térigénye 5-8 m 2 . 

M-27: igen törpe, gyenge növekedésű almaalany. Térigénye mind
össze 4 m 2 , mivel a vadhoz viszonyítva 70-75%-kal kisebb fát nevel. 
Csak öntözött körülmények között él meg. 

Körtealanyok 
Jellemzően a vadkörte és.a termesztett fajták magoncai. A ráoltott 

nemes fajták vezérhajtást hozó, hosszú életű fák lesznek. Csak 6-8 
évesen fordulnak termőre. Az utóbbi években megjelent sövény kör
tefák alanya birs. Sekélyen gyökeresednek, igénylik az öntözést. Sok 
körtefajta összeférhetetlen a birssel, ezért ezek nem nevelhetők rajta. 
Pl.: Vilmos, Clapp (klapp) kedveltje. 

Kajszialanyok 
Az összes alanyfajta mészigényes! Ezért ültették már őseink is a 

kajszit az elhagyott meszesgödörbe! Újabb vizsgálatok szerint a Kis-
nánai lószemű szilvára és a fehér beszterceire oltott kajszik gutaütés 
pusztulása fele volt a más alanyokhoz képest 

őszibarackalanyok 
Általában a termesztett fajták magoncai. A keserűmandula alanyon 

bírja a meszet Egyébként nem. 6 x 4 m-re ültessük, jó vízellátottságú 
területre. 

Dr. Hollós; István 
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Uj helyen a város kertészei 
A sportpálya építése miatt el 

kellett költöznie a Cellszolg Kft 
kertészeti részlegének a ligeti 
sportpálya szomszédságából. Az 
áttelepítés augusztus elsejével kez
dődött meg a celli és alsósági vá
rosrész közé, a korábbi gázcserete
lep helyére. 

Az áttelepülést a kertészek saját 
erővel igyekeztek, igyekeznek 
megoldani. A végleges állapot ki
alakítását hátráltatja, hogy az új te
lephelyen az áramfejlesztést aggre
gáttal, a vízellátást lajtos kocsival 
igyekeztek megoldani az átmeneti 
időszakban. 

- A víz biztosítását a városban 
folyó csatornaépítéssel kapcsolatos 
csőtörések hátráltatták. A villany 
azért érkezett nehezen, mert vi
szonylag messziről kell idehozni -
tájékoztatott Nagy Sándor, a ker
tészeti részleg vezetője. 

Tőle tudjuk, hogy az áttelepülés-
sel viszonylag jobb körülmények 
közé kerültek, hiszen itt jobb a ta
laj, ki tudják alakítani a megfelelő 
szociális és raktárhelyiségeket. A 
modul rendszerű melegházat már 
áthozták, de ehhez még egy előké
szítő helyiséget is ki kell alakítani. 
Hátrányt jelent, hogy a városköz
ponttól viszonylag messze kerül
tek. A használatos gépek, berende
zések, felszerelések alkalmankénti 
szállításának költségei ma még 
nem ismeretesek. 

Éppen a centrumból való kivo
nulás az egyik oka, hogy két régi 
munkatársuk is megvált a cégtől. 
Helyüket ideiglenesen férfi mun
kaerőkkel pótolták, őket viszont té
len nem tudják alkalmazni. He
lyükre női munkaerőket keresnek 
majd. 

Völgyi 

Bűnmegelőzés kamerákkal 

Szeptember 16-ától működik a 
celldömölki rendőrkapitányság 
nagytermében az új számítógépes 
vagyonvédelmi rendszer. Az ünne
pélyes átadáson ott voltak az ön
kormányzati képviselő-testület tag
jai, a közreműködő és érdekelt vál
lalkozók, üzemek, pénzintézetekés 
a sajtó képviselői. 

A 7 milliós összegért üzembe ál
lított rendszer - melynek segítsé
gével már a beüzemelési időszak
ban is fogtak el garázda személyt 
- lehetőséget biztosít a megye ha
sonló rendszerekkel ellátott terüle
teivel a közvetlen kapcsolattartás
ra, az azonnali reagálásra. 

- Celldömölkön az utóbbi 10 
évben megháromszorozódott a 
bűncselekmények száma, a vagyon 
elleni bűncselekmények az előző 
évihez is 20 százalékos növekedést 

mutatnak - mondta beszédében 
egyebek közt Molnár Lajos alez
redes, celldömölki rendőrkapitány 

Makkos István polgármester 
elmondta, hogy a megvalósítás az 
önkormányzat részéről is komoly 
anyagi befektetés volt de a lakos¬
ság nyugalma ennél többet ér. 

Ezután a szakemberek megmu 
tárták a kamerás rendszert a jelen
lévőknek, akik meggyőződhettek 
róla, hogy segítségével figyelem
mel kísérhető a főtér teljes területe, 
a Szentháromság tér, a Kossuth L. 
utca és a Sági űt egy része, vala
mint a Géfín tér. Tehát minden 
olyan fontos pénzintézményen, üz
leten, és minden fontos objektu
mon rajta tartja a szemét a kamera, 
ami a bűnözök szempontjából szá 
mításba jöhet 

Völgj 

JATEK • JATEK A KMK negyedszázada JATEK • JATEK 
A Kemenesaljái Művelődési Központ az idén ünnepli fennállá

sának 25. évfordulóját. Ez alkalomból egy játékra hívjuk Önt. 
Kérjük, tartson velünk! 5 fordulón keresztül összesen 25 kérdésre 
kell válaszolnia kiállításainkkal kapcsolatban. Decemberben kell 
majd együttesen leadni a kitöltött totókat intézményünkben, Ne
med i Lászlóné előadónknál. Az ez évben kiállító művészeink által 
felajánlott alkotásokat fogjuk majd kisorsolni a helyesen kitöltők 
között. 

4. forduló 
1.1988. március 11-én nyílt meg Katona Szabó Erzsébet kiállí

tása, amelyet Today Aliz művészeti író nyitott meg, az ipar
művészet melyik ágát képviseli? 

1. üveg 
2. textil 
X kerámia 

2.1925-ben született Gyulán. Főiskolai tanulmányait Budapestéi 
és Leningrádban végezte, az a festőművész, akinek tárlata 
dr. Dömötör János nyitotta meg 1988-ban. Ki ő? 

1. Koszta Rozália 
2. Péterfi Gizella 
X Csikós András 

3. Hans Gusztáv Edőcs ausztriai fotóművész tárlatával több al 
kálómmal ls találkozhatott a közönség intézményünkben 
1990-ben milyen címmel nyílt meg kiállítása a művésznek? 

1. Hortobágy 
2. Kamerával a világ körül 
X Cigányok 

4. A Debrecenben élő textiltervező iparművész kiállítását 1989 
februárjában láthatták az érdeklődők. A kiállított munkák 
érdekessége az volt, hogy a foltozás technikájával készültek 
Ki az alkotó? 

1. Dolányi Anna 
2. Lévai Nóra 
X Sütő Éva 

5. Szervátiusz Tibor szobrászművész kiállítása mely évben vol 
látható intézményünkben? 

1. 1990 
2 1989 
X 1992 Kemenesaljái Művelődési Központ 
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A celli gimnázium alapításának hiteles krónikája 
Gimnáziumunk 50 éves jubileumi ünnepségeinek hatása nyo

mán több oldalról felmerült annak óhaja, hogy az iskola alapítá
sának részletes és hiteles történetét Is hasznos lenne feltárni a mai 
nemzedékek előtt. Igaz, hogy megjelent az Iskola Évkönyve, mely 
átfogó ismereteket ad a múltról, s ehhez járul az első, mondhatjuk 
alapító öregdiákok által kiadott ÍGY KEZDŐDÖTT című emlék
könyv, de a részletes ismeretekre Is érdemes lenne odafigyelni, 
hiszen egy háborús összeomlás után romokon kisarjadt élet „vi
lágra jöt te" a mának Is üzen. A következő Időszakban megpró
báljuk olvasóink elé tárni mindazt, amit az alapítás küzdelmeiből 
hasznosnak látunk. Mottónk ehhez: „Minden kifejlődés, előme
netel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt 
emberfő. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet Igazi ha
talma." (Széchenyi István: Hitel) 

6. A képviselő-testület alapító határozata 
A november 20-ára összehívott értekezlet izgalmakban és keserű

séges csalódásokban bővelkedő órákat hozott, különösen amikor az 
iskola elhelyezéséről volt szó. Sehogyan nem haladt előre az ügy. Az 
iskolákat fenntartó egyházak vezetői és lelkészei egyaránt arra hivat
koztak, hogy ők is szúken vannak a tantermek dolgában, a leánypol
gáriról, a zárdáról szó sem lehet. A polgári fiúiskola még részben 
romos a háborús sérülés miatt. A mezőgazdasági szakiskola is szúken 
van a maga részéről. Félő volt, hogy éppen helyiség híján megbukik, 
elhal a gimnázium megvalósulásának ügye. A napokon át tartó ta
nácskozások izgalmai után az a döntés született, hogy szükségmegol
dást kell keresni! A lényeg az, hogy a gimnázium megnyíljon, s utána 
a folyamatosan elkövetkező évek magukkal hozzák a megoldást is. 
A benépesítéssel nem volt probléma, a szülők, akik érdekelve voltak, 
szívesen írták alá a szükséges nyilatkozatokat 

November 22-én megérkezett a tankerületi főigazgató hivatalos 
átirata is; szigorú keménységgel szóló felhívás: „1737/1946-47. szám. 
- Tárgy: celldömölki gimnázium. A Nemzeti Bizottság Elnökségé
nek! - Celldömölk. 

Hivatkozással a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 1946. 
évi november hó 7-én kelt 125.653/1946. számú Címhez intézett ren
deletére, kérem szíveskedjék hivatalommal közölni, hogy 1, Celldö
mölk község képviselőtestülete milyen közgyűlési határozattal gon
doskodott a fenti számú rendelettel érintett gimnázium részére meg
felelő épületről és a dologi kiadások fedezésére szolgáló állandó jö
vedelmi forrásról; 2. a folyó tanévben megnyíló osztály elhelyezésére 
van-e lehetőség a helybeli állami polgári iskola épületében; 3. a folyó 
iskolai évben a gimnázium hányadik osztályainak megnyitását óhajtja 
a község és hány leánynövendékre lehet az osztályban számítani. -
Szombathely, 1946. november 16-án. Dr. Sulyok Kálmán tankerületi 
főigazgató. - P.H." 

Erre a felhívásra rendkívüli képviselő-testületi gyűlést hívott össze 
azonnal november 23-ára Borbély Kálmán főjegyző, amelyben min
den részletre kiterjedően foglalkozott a gimnázium ügyével. Mond
hatom úgy is, hogy a képviselő-testület a maga részéről is meghozta 
alapító határozatát! Ekkorra már megszületett a szűkebb körű tanács
kozásokon a szükségmegoldás, mely a képviselő-testület elé is került: 
a sportpálya épületében, a tűzoltók által használt, de akkor haszná
laton kívüli, bizony eléggé elhanyagolt állapotban lévő helyiséget 
hasznosítsa a község a gimnázium megnyitása céljaira. 

A képviselő-testület közgyűlésének jegyzőkönyvét részleteiben van 
csak módunk közölni lapunk hasábjain, annak terjedelmes volta miatt. 
Másrészt eléggé sok olyan anyag van benne, amelyet mi itt már kö
zölhettünk. 

.Jegyzőkönyvi kivonat. - Készült Celldömölk nagyközség képvi
selőtestületének 1946. november 23-án d.u. 4 órakor tartott rendkívüli 
közgyűlési jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: Buza János községbíró 
elnök, Lalits Milán, Eszter János, Csoknyai József, Sárközi József, 
Németh Sándor, Belovári István, Rácz István, Halmos György, Kassai 
József, Herczfeld István, Zsirai Károly, Csizmadia Lajos, Rács Imre, 
Szloboda Ferenc, Maák Dániel, Zsirai Elemér, Barabás Károly, Hor
váth Sándor, Horváth Győző szavazattal bíró elöljárók és községi 
képviselőtestületi tagok és Borbély Kálmán h. vezetőjegyző.... Tárgy: 

Celldömölkön létesítendő gimnázium részére megfelelő épület és do
logi kiadások fedezésének biztosítása." Az előadó főjegyző ez után 
ismertette a miniszteri leiratot és a tankerületi főigazgató átiratát A 
képviselő-testület „nagy éljenzéssel és tapsviharral fogadja a gimná
zium engedélyezésének bejelentését". Bejelenti a vezetőjegyző, hogy 
a „Nemzeti Bizottsággal karöltve tartott szülői értekezleten 45 tanuló 
szülője kérte az ujjonnan megnyíló gimnázium V. osztályába, vagyis 
a felső gimnázium I . osztályába leendő beíratásukat A V I . osztályba 
pedig 8 jelentkező volt A községi elöljáróság és a Nemzeti Bizottság 
megállapította, hogy a helybeli áll. polgári fiúiskola épületében a 
folyó iskolai évben egy osztály sem helyezhető el, mert az épület a 
háborús események következtében annyira megrongálódott, hogy a 
helyrehozási költség rendelkezésre állása esetén is csak a jövő iskolai 
évben lehet azt elfoglalni. Ellenben a nagyközség tulajdonát képező 
sport épületben levő nagyterem - ami a téli gazdasági iskola meg
építése előtt is tanterem volt — a gimnázium egy osztálya részére 
rendbe hozható lenne. Javasolja, hogy a képviselőtestület névszerinti 
szavazással hozzon olyan értelmű határozatot, hogy az ujjonnan lé
tesülő gimnázium elhelyezéséről és dologi kiadásainak fedezéséről, 
nevezetesen fűtésről és világításról az érdekelt környékbeli községek 
évi hozzájárulásával saját háztartási költségvetése terhére gondosko
dik. A folyó évben az V., esetleg még a VI . osztály megnyitását kéri. 
Az állami polgári iskola rendbehozásához pedig az Újjáépítési M i 
nisztériumtól államsegélyt kér." 

A javaslatot a név szerinti szavazás elrendelése után a képviselő
testület valamennyi tagja megszavazta. Ennek megfelelően készült el 
és mondatott ki a VÉGHATAROZAT! Ebben a továbbiakban a kép
viselő-testület: „Felkéri a celldömölki Járási Főjegyző Urat hogy a 
járás területén fekvő, gimnáziumi szempontból érdekelt községeket 
hívja fel, hogy Celldömölk nagyközség által föntebb vállalt dologi 
kiadások részbeni fedezésére képviselőtestületi határozattal évi hoz
zájárulásokat biztosítsanak. - Felkéri a képviselőtestület Dr. Buday 
Ferenc Nemzeti Bizottsági elnököt Nádasdy Lajos ref. lelkész Nem
zeti Parasztpárti megyei titkárt, Andor Ferenc gazdaképzőintézeti 
igazgatót és Borbély Kálmán h.vezetőjegyzőt, hogy pár napon belül 
küldöttségileg utazzanak fel Budapestre, a Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter Úrnak tolmácsolják a képviselőtestület hálás köszönetét és 
a nagyközség nevében tárgyaljanak meg a gimnázium mielőbbi meg
nyitása ügyében minden részletkérdést hogy az iskola megnyitása 
mielőbb megtörténhessen, eljárásuk eredményét pedig a képviselő
testületnek jelentsék. Küldöttséget felkéri képviselő-testület, hogy az 
állami polgári fiúiskola helyreállítási költségeinek biztosítása érdeké
ben az Újjáépítési Miniszter Úrnál járjon el és a nagyközség nevében 
segélyt kérjen." 

A küldöttség részére útiköltség-térítést és napidíjat is megállapított 
a képviselő-testület Azonban erre nem volt szükség, mert különböző 
kiutalt újjáépítési anyagokért Budapestre kellett menni, és így a kül
döttség a nagyközség rozoga Öreg teherautóján indult el egy hűvös, 
de tiszta novemberi hajnalon a megbízás teljesítésére, és dolgát elvé
gezve, tarisznyából étkezve, a kiutalt anyagot felvételezve érkezett 
haza. 

Nádasdy Lajos 

NE F E L E D J E : 
Új Kemenesalja 

kéthetente! 
MÁR 16 OLDALON 
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Sághegyi szüret '97 
A Kresznerlcs Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtára Az ősz cí

mű irodalmi és rajzpályázatának eredményét a következőkben 
közöljük 

IRODALMI 
L díj: MÉSZÁROS ANDREA ÉVA: Vers az őszről; Őszi állapot 

című" költeményekért - Bolyai János Gyakorló ÁlL Isk. és Gimnázium, 
Szombathely 6. b oszt tan.; HORVÁTH VANDA: Az ősz c. elbeszélő 
fogalmazásért - Eötvös Loránd ÁlL Isk., Celldömölk, 5. a oszt tan. 

H. díj: BOKÁNYI IMRE: Szüreti felvonulás című" elbeszélő fo
galmazásért - Általános Iskola, Kemenesmagasi 5. oszt. tan, 

m . díj: GŐCZE TIBOR: Az őszi álom c. elbeszélő fogalmazásért 
- Általános Iskola, Kemenesmagasi, 5. oszt. tan. 

PÁLI BALÁZS: Őszi kirándulás c. elbeszélő fogalmazásért - Ál
talános Iskola, Kemenesmagasi, 5. oszt. tan. 

TÖMBŐL Y TEODÓRA: Tanévkezdés c. elbeszélő fogalmazásért 
-Eötvös Loránd ÁlL Isk., Celldömölk, 5. a oszt. tan. 

D'ORTA-díj: LENCSÉS BARNABÁS: Az ősz c. sajátos stílusú 
elbeszélő fogalmazásáért - Eötvös Loránd Ált. Isk., Celldömölk, 5. b 
oszt. tan. 

KÉPZŐMŰVÉSZETI 
I . díj: KIRÁLY ESZTER: Madárijesztő c. akvarell - Petőfi Sándor 

ÁlL Isk., Ostffyasszonyfa, 4. oszt. tan. 
LANG TÜNDE: Kukoricás a ködben c. akvarell - Berzsenyi Lé

nárd Ált. Isk., Celldömölk, 8. oszt. tan. 
LUKÁCS HAJNALKA: Őszi táj c. munkájáért - Berzsenyi Lénárd 

álL Isk., Celldömölk, 8. oszt. tan. 
MOLNÁR BENCE: Fa c. akvarell - Ált. Isk., Kemenesmagasi, 3. 

oszL tan. 
FOSZTÓ KRISZTINA: Cím nélkül - akvarell technikával készült 

festményéért - Tehetséggondozó Ált. és Középiskola, Budapest, 4. 
oszL tan. 

I I . díj: BAGICS DÓRA: Falusi udvar c. akvarell - Petőfi S. ÁU; 
Isk., Ostffyasszonyfa, 4. oszL tan. 

BOKÁNYI IMRE: Őszi erdő vaddisznóval c. akvarell - ÁlL Isk,, 
Kemenesmagasi, 5. oszL 

HORVÁTH BALÁZS: Napraforgók c. terménykép - Eötvös Lo* 
ránd ÁlL Isk., Celldömölk, 7. oszL tan. 

MAGYAR TÜNDE: Fa c. akvarell - Laborcz Ferenc Ált. Isk,j 
Budapest, 12 éves 

PILISKÓ RICHÁRD: Ház fával c. akvarell - Genius Tehetséggon. 
dozó Ált. és KÖzépisk., Budapest, 4. oszt. tan. 

RÁCZ ANDREA: Egyedül c. akvarell - ÁlL Isk., Kemenesmagasi, 
6. oszL tan. 

SMIDÉLIUSZ PÉTER: Erdő c. akvarell - Petőfi S. ÁlL Isk., Ostf 
fyasszonyfa, 4. oszt. tan. 

SZÍJÁRTÓ VIKTÓRIA: Hegyoldal c. akvarell - Gáyer Gyula ÁlL 
Isk., Celldömölk, 8. oszL tan. 

U I . díj: KREIF ZSUZSANNA: Hulló falevelek c. akvarell - Gáyer 
Gyula Ált. Isk., Celldömölk, 6. oszt. tan. 

KREINER EDIT: Balatoni táj c. rongykollázs-Eötvös Loránd ÁlL 
Isk., Celldömölk, 8. b oszL tan. 

LUKÁCS BARBARA: Fa c. akvarell - Laborcz Ferenc Ált. Iskj 
Budapest, 4. oszt. tan. 

MAGYAR ESZTER: Gesztenyeszüret előtt c. munkája - Béri Ba-; 
logh Ádám ÁlL Isk., Kőszeg, 12 éves 

MELEG GÁBOR: Fák c. akvarell - Genius Tehetséggondozó ÁlL 
és Középisk., Budapest, 3. oszL tan. 

PETRŐCZI ILDIKÓ: Őszi hangulat c. akvarell - Ált. Isk., Acsád, 
4. oszt. tan. 

SALLAI MIHÁLY: Az ősz c. akvarell - Laborcz Ferenc ÁlL Isk. 
Budapest, 7. oszt. tan. 

SCHEHL NÓRA: Két fa c. akvarell - Laborcz Ferenc Ált. Isk. 
Budapest, 3. a oszt. tan. 

VEGH ILDIKÓ: Kukoricás c. Tongykollázs - Eötvös Loránd ÁlL 
Isk., Celldömölk, 5. oszL tan. 

Fontos a jelenlét a közterületeken 
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A rendszerváltás után a munkásőrség és az 
önkéntes rendőrség megszűntével a rendőrség 
ugyancsak maga maradt a bűnelkövetőkkel 
szemben. A bűnözés visszaszorítására minden
képpen szükség volt önkéntes segítőkre, ami az 
alulról szerveződő polgárőrség formájában jött 
létre. Ez a szervezet Celldömölk városában -
kiegészülve néhány kemenesi településsel - az 
országban az elsők között alakult meg. Létreho
zásában döntő érdemei voltak Molnár Lajos 
alezredesnek, a celldömölki rendőrkapitányság 
vezetőjének. Makkos István polgármesternek 
és Nagy Rezső (képünkön) kórházi dolgozónak, 
aki a helyi csoport és egyúttal a Vas Megyei 
Polgárőr Szövetség és az Országos Polgárőr 
Szövetség elnökségi tagja is lett azóta. 

Nagy Rezső elmondta, hogy az 1990-ben 
megalakult polgárőr csoportnak 40 tagja volL 
akik között a celliek mellett ott voltak Nagysi-
monyi, Ostffyasszonyfa, Nemeskeresztúr és 
Köcsk polgárőrei is. A környező községek 
polgárőrei azóta kiváltak a celliből, és saját te

lepüléseiken önálló csoportokat hoztak létre. A 
celli csoportnak jelenleg 40 tagja van. Külön 
csoport tevékenykedik Alsóságon mintegy 25 
fővel, a Sághegyet egy 12-13 tagú csoport vi
gyázza. 

- 1991-ben együttműködési szerződést kötöt
tünk a vasúttal a pályaudvari csövezés megaka
dályozására. Nem is volt csövezés sem a vas
útállomáson, sem a veszteglő kocsikban. Ezzel 
a szerződéssel mintegy 6 évvel megelőztük az 
országos szervekeL ugyanis a közeli napokban 
kötik meg a hasonló szerződést az Országos 
Polgárőr Szövetség és a MÁV Rt. között -
mondja nem kis büszkeséggel Nagy Rezső. 

Korábbi szerződéseik közül több már meg-
szűnL ugyanis a nagyobb cégeket rendészek 
vagy saját vagyonőrök vigyázzák. Nagyon is élő 
viszont a kapcsolatuk a rendőrséggel s az ön
kormányzattal. Előbbivel közös járőrözéseket 
végeznek, ehhez nélkülözhetetlen a napi kap
csolat a közrendvédelmi osztály vezetőjével. A 
városi önkormányzat - melytől helyiséget, tele
font rádió adó-vevőt kaptak - valamennyi ren
dezvényét biztosítják. 

- A közterületeket, főként a központi pénz-
és közintézményeket figyelő számítógépes va
gyonvédelmi rendszer figyeli, ami nagy segítsé
get jelent a bűnözés megelőzésében. Két dolgot 
azonban nem szabad elfelejteni: ennek a rend
szernek a látótávolsága behatárolL Másrészt pe
dig továbbra is fontos a személyes jelenlét a 
közterületeken. Nos, ebben tudunk mi polgár
őrök továbbra is komoly segítséget nyújtani -
fejezi be a tájékoztatást Nagy Rezső. 

Völgyi 

Újdonság a könyvtárban 
(Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtá

ra: 1945-től napjainkig. - Budapest, 1996.) 
Valljuk meg, eléggé nagy összevisszaság 

és sokszínűség uralkodik a képzőművészet 
területén napjainkban. Nem könnyű feladat 
eligazodni a számos izmus és neoizmus kü
lönbözősége és hasonlatossága közötL Per-, 
sze, a számos magyarított, vagy nem magya
rított idegen kifejezés megértése is sok fejtö
rést okozhat. 

Nem kis feladatra vállalkozott Sebők Zol
tán művészettörténész, a modern művészetek 
kiváló ismerője, amikor fogalomtár Összeál
lítására vállalkozott ebben a témában. A szer
ző előszavában elismeri, hogy elsősorban 
diákoknak és tárlatlátogatőknak készítette 
kötetét. Persze, nehéz eldönteni, hol a határ 
a tudományos fogalmak és a képzőművészei 
„hétköznapi" életében használatos szaksza
vak között, de minden bizonnyal fogalomtár
hoz, lexikonhoz kell fordulnunk, ha ilyen ki
fejezéssel találkozunk mint pl. drip painting, 
fűnk art, postpainterly abstraction és hasonlók. 
A példákat a kötetből választottuk, de nem el
riasztásul, hisz érthető és a fogalomnak az új 
művészetek rendszerében elfoglalt helyét is 
pontosan meghatározza az adott címszó. 

A kötetet számos illusztráció teszi szemlé
letessé, hisz a fénykép adott esetben sokszor 
többet mond a többoldalas szövegnél. Sebők 
vállalkozását külön nehézzé teszi az, hogy 
egy még mindig változó, tisztuló probléma
kört próbál enciklopédikusán összefoglalni. 

Győre Géza 
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Sárvári borverseny - kemenesaljai sikerekkel 
A Vállalkozók Egyesülete az 

jdén harmadik alkalommal rendez
te meg borversenyét a sárvári szü
ret alkalmával. A tavalyi év nem 
tartozott a kiemelkedően jó évek 
közé a borosgazdák számára, en
nek ellenére meglepően szép ered
mények születtek. Ez azt mutatja, 
hogy a gazdik kellő szakértelemmel 
és gondossággal kezelték boraikat 

Egy kis visszatekintés az eddigi 
sárvári versenyekre: 1995-ben, az 
első versenyre 17 bort, 1996-ban 
39 bort, az idén 38 bort neveztek. 
Tavaly Fehér Tamás celldömölki 
szőlősgazda nyerte el a nagydíjat 
1994-es évjáratú olaszrizlingjével, 
a Sárvár legjobb bora címet GyŐr¬
vári Mihály 1995-ös vegyes fehér
bora kapta. 

Az idei év nagydíjasa Helyei 
Benjámin kissomlyói traminije lett: 
a szép, harmonikus nedűt gazdag 
illat- és zamatanyag jellemezte. 
Ahogy az egyik érdeklődő a kósto
lás után megjegyezte: ha most len
ne a pápalátogatás, ez a bor kerülne 
Szombathelyen a szentatya asztalá
ra! Sárvár legjobb borának Varga 
Dezső rizlingszilvániját választot
ták a bírálók. A tavalyi időjárás en
nek a fajtának kedvezett az ital 
szépen megőrizte fajtajellegét 
amelyhez harmonikus ízek páro
sultak. Kitüntető kupát nyert Végh 
Rezső kissomlyói zöld veltelinijé-
vel, Tölgyes László Sitke hercseg-
hegyi vegyes fehérjével és Győrvá
ri Mihály sárvár-úrhegyi vegyes 
fehérborával. 

Aranyérmesek lettek még a fenti 
díjazottakon kívül: Végh Rezső 
(kissomlyói királyleányka, 1996), 
Fehér Tamás (Sághegyi olaszriz
ling, 1996), Hetyei Benjámin (kis
somlyói sauvignon, 1996) és Gera 
János (sárvár-hegyközségi vegyes 
fehér, 1996). 

Ezüstérmes borok: Varga Dezső 
(sárvár-hegyközségi rizlingszilvá
ni, 1996) Vajda Tibor (kissomlyói 
vegyes fehér, 1996), Végh Rezső 
(kissomlyói királyleányka, 1993, 
valamint 1995-ös évjáratú zwei-
geltje), Császár Karoly (kissom
lyói vegyes fehér, 1996), Tóth Gé
za (kissomlyói vegyes fehér, 
1996), Fehér Tamás (sághegyi ne
mes olaszrizling, 1996), Lődör Ist
ván (szigligeti vegyes fehér, 1996), 

Dómján Gábor (sitke-kishegyi ve
gyes fehér, 1996), Hetyei Benjámin 
(kissomlyói olaszrizling, 1996, kis
somlyói muskotály, 1996, kissom
lyói chardonnay, 1996), dr. Barlek 
Pál (sárvár-hegyközségi vegyes 
vörös, 1996), Dömötör István (sár
vár-hegyközségi vegyes vörös, 
1996), Keresztúri Csaba (kissom
lyói tramini, 1995 és 1996), Dán 
Józsefhé (sárvár-hegyközségi mus
kotály, 1996). 

Bronz minősítést összesen he
ten, dicsérő oklevelet öten nyertek. 

A verseny jó alkalom volt arra, 
hogy az eredményhirdetésre össze
gyűlt gazdák szót váltsanak a szü
ret előtti kilátásokról. Ha az időjá
rás továbbra is kedvező marad, jó 
közepes termés elé néznek. M.L. 

Egy ismeretlen adalék Celldömölk sajtótörténetéhez 
Városunk sajtótörténetének száz esztendős jubileumáról emlékezett 

meg lapunkban (1997. szeptember 11., 17. sz.) Káldos Gyula. Tömören 
összefoglalta a kezdetektől mondhatjuk máig terjedő időszakban megje
lent lapkiadásának teljes történetét. Hasonló helyi sajtótörténeti Összefog
lalás jóval teljesebb és terjedelmesebb formában, a Vasi Szemle 1980. évi 
3. „Celldömölki emlékszám"-ban dr. Kuntár Lajos tollából jelent meg. 
Ezekhez járulhat hozzá az általuk, de mások által sem ismert újabb ki
egészítő adatunk. 

A Tanácsköztársaság idején, 1919-ben jelent meg Pápán a MUNKÁS 
ÚJSÁG című lap. Fejlécén a következő megjelölést olvashatjuk: Politikai 
lap. —A pápai és czelldömölki szociáldemokrata pártszervezetek hivatalos 
lapja. Szerkesztik: Torma Lajos és Kerekes János. (Érdekességként meg
említjük, hogy mindkettejükről utcát neveztek el Pápán a legutóbbi, mö
göttünk lévő évtizedekben.) Felelős szerkesztő: Molnár Árpád volt. A lap 
hetenként két alkalommal, szerdán és vasárnap jelent meg, ami érthető is 
abban az időszakban, mert a rohamosan változó rendeletek, felhívások és 
kulturális megmozdulások, politikai értekezletek ismertetése, közzétételei 
fontosak s szükségesek voltak a gyors ismertetésre. A közölt címoldalon 
megjelent és olvasható cikk érthetően beszél és igazolja az elébb elmon
dottakat 

1. ívtoliiam. Pipa. 1919 február 26. 

PojiUkal hiii E I A ]m|ini fia csiolldltmlHkl gzuuiálilctnuki'uta imrUwor vázolok hivriliilun lu|ijn 

moLnr tn Aiii'rtD rij.i .iiin t'm 10 unit. 

F ö l d m u n k á s o k ! Csütörtökön este 7 órakor értekezletet 
tartunk a Munkás-Otthonban, o Napirend: A földoszlás. 

A lap közös kiadása júniusra megszűnt rnert ekkor a teljes hatalmat 
átvett kommunista párt pápai helyi lapjává lett. Hozzátehetjük ehhez azt 
hogy viszont itt nálunk, Celldömölkön 1919. júniustól a helyi Keme
nesalja: , A czelldömölki járási szocialista párt hivatalos lapja" lett fejlé
cén az ismert szlogennel „Világ proletárjai egyesülejetek!" 

Most nem adjuk a MUNKÁS ÚJSÁG részletes ismertetését de ezt nem 
is tartottuk feladatunknak! 

Nádasdy Lajos 

Phare-támogatás a Berzsenyi iskolának 
Celldömölk város önkormány

zata ez év márciusában pályázatot 
nyújtott be a Phare CBC Magyar
ország-Ausztria Program Kispro
jekt Alaphoz a nemzetközi kézilab
da-fesztivál és a celldömölki Ber
zsenyi iskola-Neudau testvérkap
csolat támogatására. A pályázat si
keres volt és az 1,2 millió forintot 
fele-fele arányban osztották meg a 
kézilabda-fesztivál és a Berzsenyi 
iskola között. A kézilabda-fesztivál 
augusztus hónap folyamán sikere
sen lezajlott, a Berzsenyi Lénárd 
iskola pedig a tanév során haszno
sítja a pályázat útján kapott össze
get 

A pénz felhasználásával kapcso
latos tervekről, elképzelésekről az 
iskola igazgatóját Rosta Sándort 
kérdeztük. 

- Hét éves a kapcsolatunk az 

osztrák Neudau község iskolájával. 
A kezdeti kölcsönös ismerkedések 
után ez a kapcsolat egyre inkább a 
pedagógiailag is komoly értékeket 
hordozó programok irányába moz
dult el. Iskolánk, ezáltal az alsósági 
gyerekek számára a legértékesebb, 
hogy tanulóink közül többen éven
te egy-egy hetet a szorgalmi időben 
Ausztriában tölthetnek. Neudaui 
családoknál laknak, és az ottani is
kolába járnak. Ezen idő alatt saját 
élő környezetében gyakorolhatják 
a német nyelvet, és ismerkedhet
nek a szomszéd nép kultúrájával, 
szokásaival. 

- Ezen kívül a két iskola között 
kölcsönös látogatások, kulturális 
és sportprogramok szerepelnek. A 
kapcsolat ápolásának azonban 
anyagi vonzatai is vannak. A 
Phare-program keretében elnyert 

összeg lehetővé teszi számunkra, 
hogy az idén egy kicsit más lépték
ben gondolkodhassunk, mint ed
dig. 

- Mit ért ezen konkrétan? Mi
lyen tervek szerepelnek az 
1997198-as tanév programjában? 

- Az eddigi lehetőségeink arra 
adtak alkalmat, hogy a mi iskolánk 
tanulói Steiermarkből, a hartbergi 
körzetből elsősorban Neudauval és 
közveüen környékével ismerked
hessenek. Osztrák vendégeink a 
Sághegyen kívül szombathelyi, je
li, sümegi kirándulást tehettek ná
lunk. Ez a segítség lehetővé teszi, 
hogy a mi tanulóink eljussanak a 
tartományi székhelyre, Grácba, és 
az osztrák fővárosba, Bécsbe is, a 
neudaui gyerekek pedig megismer
hessék a magyar fővárost és láthas
sák a Balatont anélkül, hogy ez 

bármelyik félnek anyagi nehézsé
get okozna. Ezen kívül lehetősé
günk nyílik szótárak, német nyelvű 
könywek vásárlására is. 

- Milyen előnyt jelent még ez a 
pályázat az alsósági iskolának? 

- Látszólag nem pedagógiai, ha
nem egyéb haszonnak tűnhet hogy 
módunkban áll egy videokamerát 
beszerezni az iskolánknak. Ezzel 
meg tudjuk örökíteni, és az utókor 
számára is hozzáférhetővé tudjuk 
tenni mindazt ami a két iskola kap
csolatában a konkrét történéseket 
jelenti. Ezen túlmenően pedig az 
itthoni oktató-nevelő munkánkban 
is számos területen hasznát vehet
jük a készüléknek. 

- Ön szerint fennmaradt volna a 
kapcsolat a Phare-segtiség nélkül 
is? 

-Feltétlenül! Csak a lehetősége
ink jóval szerényebbek lettek vol
na. 

V.L. 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
27/1997. (IX. 3.) sz. rendelete 

a lakáshoz jutás, lakáskorszerűsítés és -bővítés támogatásáról szóló 5/1994. (II. 16.) sz. rendeletének 
módosításáról 

A képviselő-testület a lakáshoz jutás, lakáskorszerűsítés és -bő
vítés helyi támogatásáról szóló rendeletét az alábbiak szerint mó
dosítja: 

1. § 

A rendelet 1. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki: 
(2) A rendelet hatálya e rendeletben foglalt külön szabályozással 

kiterjed a képviselő-testület 144/1997. (V. 28.) sz. határozatában meg
állapított 3 éves lakásellátási programja szerint támogatott 3 vagy 
ennél többgyermekes családokra is. 

2. § 

A rendelet 2. § (2) bekezdésének második mondata és a (3), (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az (5) bekezdése 
a következő új d) ponttal egészül ki: 

(2) második mondata: 
Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemfeltételek mellett az 

elvált házastársak közös tulajdonú lakó- vagy házingatlanán a közös 
tulajdon megszüntetéséhez is nyújtható támogatás, amennyiben a kö
zös tulajdon megszüntetése után a kérelmezővel az ingatlanban kis
korú gyermek marad. 

(3) Eltartott családtagként azok a gyermekek vehetők figyelembe, 
akik után a támogatást kérő a lakáscélú támogatásokról szóló jogsza
bályok szerint szociálpolitikai kedvezményre lenne jogosult, valamint 
a vele legalább 1 éve közös háztartásban élő jövedelemmel nem ren
delkező személy. 

Gyemektelen fiatal házasoknál az 1 főre jutó jövedelmet 2 szüle
tendő gyermek figyelembevételével kell számolni. 

(4) A támogatás többszöri alkalommal is igénybe vehető, amíg a 
támogatás együttes összege el nem éri a rendelet 3. § (1) bekezdésében 
meghatározott támogatás összegét 

(5) d) akiről előzetes vizsgálat alapján megállapítható, hogy nem 
hitelképes. 

3. § 

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) a) új lakás építéséhez vagy vásárlás áhoiOO 000 Ft-ig 
b) megüresedett lakás vásárlásához 200 000 Ft-ig 
c) közös tulajdonú lakó- illetve házingatlan 

közös tulajdonjogának megszüntetéséhez, 
továbbá lakás bővítéséhez 100 000 Ft-ig 
terjedő kamatmentes kölcsön nyújtható azzal, 
hogy abból a 3 vagy többgyermekes családok 
részére lakás építése vagy vásárlása esetén 
100 000 Ft-ig terejedő vissza nem térítendő 
támogatás adható. 

4 . § 
A rendelet a következő 3/A §-sal egészül ki: 
Azok a legalább 3 éve celldömölki állandó lakcímmel rendelkezi 

szociális körülményeik alapján rászoruló hátrányos helyzetű 3 vagy 
többgyermekes családok, akik külön pályázati elbírálás alapján a kép. 
viselő-testület 144/1997. (V. 28.) sz. határozatával megállapított 3 
éves lakásellátási programjában - melléklet IU/1. pontja szerint i 
önkormányzati szervezéssel lakást építenek, az alábbi támogatásban 
részesülnek: 

a) A képviselő-testület által megjelölt helyen ingyen telek juttatása, 
b) a családban élő kiskorú gyermekenként 250 000 Ft vissza nem 

térítendő és 100 000 Ft kamatmentes kölcsön támogatás 
azzal, hogy a támogatott ingatlant 10 évi elidegenítési tilalom ter

heli. Rendkívül indokolt esetben a képviselő-testület a tilalmat felold 
hatja, feltéve, ha a támogatott az ingyen telek értékét és a vissza nem 
térítendő támogatást, illetve a kamatmentes kölcsöntámogatást egy 
összegben visszafizeti. 

A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 
(6) A képviselő-testület döntéséről a Közigazgatási Osztály 8 napoi 

belül értesíti a támogatást kérőt azzal, hogy további 8 napon belül az 
önkormányzat nevében a polgármester és a jegyző a jogosulttal köl 
csönszerződést köt 

6 .§ 
A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép 
(2) A havi jövedelmet a kérelem benyújtásának időpontját megélő 

ző három havi átlag alapján kell megállapítani. 

VEGYES RENDELKEZÉS 

7 .§ 

Ahol a rendelet lakásügyi hatóságot említ, ott ez a megjelölés Köz] 
igazgatási Osztályra módosul. 

«.§ 
(1) Ez a rendelet a 3. § kivételével a kihirdetése napján lép hatályba 

mellyel egyidejűleg az 5/1994. (II. 16.) sz. rendelet 4. § (4), (i 
bekezdése hatályát veszti. 

(2) E rendelet 3. § 1998. január l-jén lép hatályba, mellyel egyidei 
jűJeg az 5/1994. (II. 16.) rendelet 2. § (2) bekezdésének elsőmondauy 
valamint ahol a rendelet korszerűsítést említ az hatályát veszti. 

Celldömölk, 1997. szeptember 3. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István| 

jegyző polgármester 

Ügyfélfogadás ^ 
Celldömölk Város önkormányzata Polgár

mesteri Hivatala ügyfélfogadási rendje: -hét
fő: 9 órától 11 óráig, kedd: ügyfélfogadás 
nincs, szerda: 13 órától 16 óráig, csütörtök: 
8 órától 11.30 óráig és 13 órától 16 óráig, 
péntek: 9 órától 11 óráig. 

* 
Minden hónap első csütörtökén 9 és 11 óra 

között Makkos István polgármester, minden 
hónap második csütörtökén 9 és 11 óra között 

Tima László alpolgármester, minden hónap 
harmadik csütörtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző, minden hónap 
negyedik csütörtökén 9 és 11 óra között 
Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyző tart 
fogadóórát a hivatalban. Kihelyezett ügyfél
fogadás Izsákfán: minden héten szerdán 
9.00-11.00 óráig a Faluház önkormányzati 
irodahelyiségében. 

A cigány kisebbségi önkormányzat elnö
kének és elnökhelyettesének fogadóórája: 
kéthetenként szerdán délután 13 órától 15 

óráig a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali ht 
lyiségben. 

A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazg 
tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási rend
je - hétfő: 08.00-16.00 óra között folyamato
san; kedd: 08.00-12.00 óra között; szerda: 
13.00-17.00 óra között; csütörtök: 08.00-13.00 
óra között; péntek: 08.00-1100 óra között 

A Vas Megyei Munkaügyi Központ cell
dömölki kirendeltségének ügyfélfogadási 
rendje: - hétfő, kedd és csütörtök: 8-15.30, 
péntek: 8-12.15 óra között. 
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<C> SPORT 4> eredmények - események <C> SPORT ^ i 
Kétezer gyermek a Pannóniaringen 

Megyei futó- és kerékpáros emlékverseny Ostffyasszonyfán 
Kern kis feladatra vállalkoztak 

az ostffyasszonyfaiak, amikor 
Október 6-a emlékére megren
dezték a nagyszabású diák sport
eseményt. Maguk a szervezők is 
meglepődtek, amikor kiderült, 
hogy összesen kétezer gyerek s 
kísérője jelent meg a Pannónia
ringen a nevezetes napon. 

Számos diszciplínában hirdet
tek versenyt; görkorcsolyázás, 
kosárlabda célbadobása, célbarú
gás, kerékpározás és futás. A 
majdnem húsz általános iskolából 
összesereglettek jókedvúen és 
irigylésreméltó kitartással verse
nyeztek. A házigazdák mellett sár
vári, rábapatyi, répcelaki, uraiűjfa-
lui, kemenesmagasi, kenyéri, vö-
nöcki, nagysimonyi, kemenesmi-
hályfai és celldömölki diákok vet
tek részt a megmérettetésen. 

Az egész napos rendezvényen 
számos értékes jutalmat, okleve
let, könyvet, pólót osztottak ki. A 
házigazda, az ostffy asszony fai 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
minden gyermeket zsíros kenyér

rel és teával vendégelt meg. Min
denki számára izgalmas és tartal
mas volt ez az őszi verőfényes 
nap. Reméljük, jövőre is meg
szervezik ezt a rangos sportren
dezvényt Felvételeink a verse
nyek néhány mozzanatát örökí
tették meg. 

Eötvös-sikerek 
Az Eötvös Loránd Általános 

Iskola tanulóinak szép sikerét 
hozta a Pannóniaringen rendezett 
kerékpáros és futóverseny. Az el
ért eredmény értékét növeli, 
hogy már a verseny színhelyére 
is kerékpárral érkeztek a tanulók, 
s ez visszafelé is így történt 

Eredmények 
1-2. oszt kategória, fiúk: 1. 

Farkas Csaba, 2. Baranyai Bá
lint, 3. Göcze Gergely. 

A hármójuk alkotta csapat a 
csapatverseny 1. helyét szerezte 
meg. 

3-4, oszt. kategória, lányok: 3. 
Takács Katalin, 7. Horváth Ág
nes, 17. Herendi Andrea. 

1 I I I I I 1 1 

A hármójuk alkotta csapat a 2. 
helyet szerezte meg. 

3—4. oszt kategória, fiúk: 1. 
Horváth Zoltán, 13. Varga Csa
ba, 24. Kazán Barnabás. 

A fenti három helyezés a csa
patverseny 2. helyét jelentette a 
fiúknak. 

7-8. oszt. kategória, leányok: 
3. Ónódl Andrea. 

7-8. oszt kategória, fiúk: 1. 
Göcsei Zsolt, 3. Grebenár Gá
bor, 4. Németh Tamás. 

A hármójuk alkotta csapat a 
csapatverseny 1. helyét is meg
szerezte. A tanulók és kísérőik a 
nap folytatásaként meglátogatták 
az I . világháborús fogolytemetőt, 
ahol rövid ismertetőt hallgattak. 

- D -

Eötvös-túra - huszonhatodszor 
Október 3-án a korábbi évek hagyományait 

követve túrázni indult az Eötvös Loránd Ál
talános Iskola apraja-nagyja. Az időjárás ke
gyeibe fogadta a túrázókat hiszen ragyogó 
'dőben kapaszkodhattak fel a Sághegyre, ahol 
i végcél az Eötvös-emlékoszlop volt. A fel
sősök számára nem csak fizikai, hanem szel

lemi próbatétel is volt ez. Eötvös Loránd éle
téről, itteni tevékenységeiről kellett a hat fős 
csapatoknak számot adni. Az osztályok külön 
túráztak, ők pedig az aradi vértanúk életéről 
gyűjtött ismereteiket hasznosíthatták a vá
laszadás során. 

Az Eötvös-túra eredménye: L 6. a osztály 

csapata, tagjai: Csuka Milán, Németh Jolán, 
Pongor Zoltán, Rába Andrea, Szakos Balázs, 
Zsömlye Diána; 2. 7. b osztály csapata, 3. 8. 
a osztály csapata. 

Az Aradi vértanúk emléktúra eredmé
nye 

1. 6. a osztály, 2. 5. b osztály, 3. 6. b osz
tály. 

A túra az Eötvös-emlékoszlop megkoszo
rúzásával ért véget 
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<fr SPORT 4> eredmények - események 4- SPORT <0> 

LABDARÚGÁS 
• Megyei I. osztály 

Csempeszkopács-Pamut-Kemenesalja 
1:0 (0:0) 

Csempeszkopács, 300 nézó", vezette: Hor
váth Gy. 

Csempeszkopács: EndrŐdi - Tóth, Malom-
soki, dr. Rajki, Kovács (Hraskó) - Fürdős, 
Kiss Sz. (Vágner), Döbör (Kiss), Gáspár -
Fazekas, Pados. Edző: Bencsics Tibor. 

Kemenesalja: Horváth Zs. - Vincze, Se
bestyén, Huszár (Jánosa), Princzes - Fenyő, 
Varga, Szálai, Fűzfa - Rúzsa, Berta (Palánki). 
Edző: Marsai József. 

Jó iramú mérkőzésen a hazai csapat többet 
támadott, és végül is megérdemelten nyert. 
Góllövő: Döbör. 

Jánosháza-Csörötnek: 1:0 (0:0) 
Jánosháza, 200 néző, vezette: RemporL 
Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács, Pacsi, 

Rétfalvi - Horváth, Závecz (Hermán), Varga, 
Tóth - Kiss (Lenorics) Bors. Edző: Józsa 
Sándor. 

Csörötnek: Kocsis - Kovács J., Lacző, 
Soős M., Krajczár-Németh, Kovács A. Nagy, 
Soós A. - Nyári (Horváth) Merkli. Játékos
edző: Merkli József. 

Sportszerű" mérkőzésen a hazaiak sok hely
zetet elpuskáztak, de a győzelmük minden
képpen megérdemelt. Góllövő: Bors. 

Nagyrákos-Kemenesalja 1:0 (0:0) 
Nagyrákos, 150 néző, vezette: Laki. 
Nagyrákos: Czeglédy -Papfalvi, Ráncsik, 

Némethy - Peresztegi, Tihanyi, Albert, Be-
dőcs, Tóth P. - Laczó, Hegedűs (Takács). 
Edző: Bita Gyula. 

Kemenesalja: Horvát Zs. - Sebestyén, 
DÖbröntei Lőrincz (Harkály), Huszár - Vin
cze, Szántó, László, Fenyő - Varga, Fűzfa. 
EdzŐ: Marsai József. 

A nagyrákosiak fölényben játszottak, de 
csak a 80. percben lőtt szabadrúgás-góllal 
tudták otthon tartani a 3 pontot. GóllövŐ: 
Papfalvi. 

Csempeszkopács-Pamut-Jánosháza 1:2 
(0:1) 

Csempeszkopács: 150 néző, vezette Bo-
donczi. 

Csempeszkopács: Endrődi - Vágner, Ma-
lomsoki, dr. Rajki, Tóth - Fürdős, Kiss J. 
(Polgár), Kiss Sz. (Nagy M.) Döbör - Gáspár, 
Pados. Edző: Bencsics Tibor. 

Jánosháza: Szenté-Laczi, Takács (Takács 
Zs., Pacsi), Szomorkovics, Rétfalvi - Hor

váth, Závecz, Varga, Tóth - Lenorics, (Her
máim), Bors. Edző: Józsa Sándor. 

Sárga és piros lapokkal tarkított mérkőzé
sen a vendégcsapat lelkes és okos játékkal 
megérdemelten győzött. Góllövők: Gáspár, 
illetve Bors (2). Kiállítva: Gáspár, illetve 
Szomorkovics. 

Megyei LT. osztály 
Pecöl-Hozer-Szergény 1:0 (1:0) 
Pecöl, vezette: Duszkó. 
Szergény: Szentgyörgyi - Holdosi, Hor

váth P., Kovács, Mező K. - Mező R., Nagy, 
Horváth B., Szabó - Mező N., Berecz. Edző: 
Verrasztó Károly. 

A rendkívül lelkes szergényiek ellen ala
posan megizzadtak a hazaiak a győzelemért 
Góllövő: Kiss. 

Hegyfalu-Mersevát 2:2 (0:0) 
Mersevát: Horváth A. - Kovács, Győrváry, 

Orbán, Fűzfa - Marsai, Horváth L., Gyurák, 
Szabó - Gulyás, Mészáros, Edző: Nagy Csa
ba. 

Az első félidőben egyik csapat sem tudott 
betalálni az ellenfél kapujába. Végül is 
igazságos pontosztozkodás történt Góllö
vők: Horváth P., Takács, illetve Gyirák, 
Marsai. 

Alsóság-Gérce-Vásárosmlske 1:3 (1:0) 
Alsóság: Nagy G. - Nagy J., Rózsás, Bö-

dör, Németh L. - Tüzes (Németh K.), Varga 
I . , Sárközi, Herczeg (Varga J.) - Kolompár, 
Fekete. EdzŐ: Balhási László. 

Az első félidőben kimaradt hazai helyzetek 
megbosszulták magukat Góllövők: Kovács 
V. (2), Beke, i l l . Sárközi. 

Ostffyasszonyfa-Csénye 4:0 (1:0) 
Ostffyasszonyfa: Csóka - Varga, Stárics, 

Simon, Balogh - Vörös K., Hajba, Laki, 
Cseszkó - Vörös A., Szabó (Németh). Edző: 
Szabó Sándor. 

Nagy hazai fölényben az ostffyasszony-
faiak a négy gól mellett sok helyzetet elpus
káztak. Góllövők: Szabó, Hajba, Laki, Vö
rös K. 

Nagysimonyl-Kemenesmagasi 2:0 (1:0) 
Nagysimonyi: Palkovics L. - Hajas, 

Takács, Lőrincz, Molnár - Pethő, Szakái, 
Palkovics B. (Harmath) - Major (Nagy), As-
bóth, Jánossy (Czöndör). EdzŐ: Balhási Ist
ván. 

A jó taktikát választó hazai együttes meg
érdemelten győzött. Góllövők: Czöndör, As-
bóth. 

Szergény-Szeleste 2:2 (1:1) 
Szergény: Szentgyörgyi - Kovács, Hor

váth P., Nagy, Holdosi - Szabó, Horváth 

B. (Vincze), Mező R- (Elek), Barna -
recz, MezőN. (Figerli). Edző: Verrasztó 
roly. 

Izgalmas mérkőzésen a kimaradt hazai 
helyzetek után a 93. percben egyenlített 
vendégcsapat Góllövők: MezőN., Szabó,il. 
letve Szele, Szár. 

Kemenesmagasi-Pecöl 1:0 (0:0) 
Kemenesmagasi: Finta - Károly, Bodor 

Szabó, Hérincs (Marton) - Németh, Velencei 
(Polák), Pázsi, Berghoffer - Bakodi, Nag 
(Búzás). Edző: Szuh József. 

A végig fölényben játszó hazai csapat 
megérdemelte a győzelmet Góllövő: B t 
kodi. 

Jákfa-Nagysimonyi 5:0 (2:0) 
Nagysimonyi: Palkovics L. - Hajas A., Ta

kács, Lőriricz, Molnár - Szakái, Palkovics B, 
Czöndör, Asbóth (Téttry) - Pethő, Nagy " 
(Harmath). Edző: Balhási István 

Mersevát-Alsóság 1:0 (1:0) 
Mersevát: Horváth A. - Kovács, Győrv 

Orbán (Varga) - Fűzfa, Horváth T., Mar 
Gyurák - Takács, Gulyás, Mészáros (Horvá 
L.). Edző: Nagy Csaba. 

Alsóság: Rajczi - Nagy R., Zsirai, Néme 
L., BödÖr - Rózsás, Sárközi, Fekete, Nagy 
- Tüzes (Varga), Kolompár (Németh K.)y 
Edző: Balhási László. 

Felejthető mérkőzésen végül is otthon tar 
totta a 3 pontot a hazai csapat Góllövő: Ta
kács. 

Körismenti-Ostffyasszonyfa 3:0 (1:0) 
Ostffyasszonyfa: Csóka - Balogh, Stári 

Varga, Jókai - Laki, Hajba, Cseszkó, Vöröl 
K. - Vörös A., Szabó Zs. Edző: Szabó Sáa 
dor. 

Az ölbőiek megérdemelt, biztos győzel 
met arattak. Góllövők: Horváth L., Fülöp 
Kiss. 

Körzeti bajnokság 

Csönge-Boba 3:3 (1:2) 
Fordulatos mérkőzésen igazságos dön 

len született Góllövők: Heller (2), Horvá 
Zs., IU. Horváth F. (2), Legli. 

Izsákfa-Kenyeri 1:1 (1:0) 
A vendégcsapat a kilenc emberrel játs: 

hazaiak ellen a 90. percben egyenlített Gól 
lövők: Tanai, i l l . Svedics T. 

Nemeskocs-Egyházashetye 2:2 (0:1) 
Küzdelmes találkozón végül is igazságo 

eredmény született Góllövők: Szabó, Bará 
i l l . Csókás (2). 

VIDEOTECHNIKA SZERVIZ NYÍLT CELLDÖMÖLKÖN, 
A SÁGI U. 16. SZÁM ALATT 
Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587 

GARANCIÁVAL JAVÍTUNK: - videókat, kamerákat 
- televíziókat, monitorokat 
- HIFI-készülékeket 
- autórádiókat 
- mikrohullámú sütőket 

ÚJ!! TV-KÉPCSŐ FELÚJÍTÁS 
Rossz, halvány képcsövét új, nyugatí technológiával olcsón felújítjuk. 
TÖKÉLETES SZÍNEK, ERŐTELJES KONTRASZT 
- 1 év garancia 

VÁRJUK KEDVES ÜGYFELEINKET! 

FODOR TAMÁS oki. üzemmérnök 
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ELLENFELEINK VOLTAK... 
Betka-MÁV DAC-CVSE-Antók Nyomda 1:4 (0:2) 
Győr, 200, nézó". Vezette: Tarczi K. (Pápa) 
Betka-MÁV DAC: Pócze - Gulyás, Takács, Tóth, Reizner - Kul

csár (Bajusz, 46.), Mészáros, Horváth (Barcsa, 64.), Major (Patony, 
46.) - Stall, Csollány. Edző: Horváth Tamás. 

CVSE-Antók Nyomda: Horváth - Nagy A., Csákvári, Latyak -
Nagy L, Molnár (Balhási, 46.), Bognár, Lengyel - Békés, Dobány, 
pécz. Edző: Sebestyén Attila-

Október 4-én szép napsütéses időben kezdődött el a két csapat 23. 
bajnoki találkozója. Kezdés után rögtön észrevehető volt, hogy a 
MÁV DAC szoros, emberkövető védekezésre rendezkedett be, s ezzel 
át is adta a kezdeményezést a celldömölki csapatnak. A CVSE-Antók 
Nyomda játékosai éltek a felkínált lehetőséggel, sorra vezették táma
dásaikat. A nagy nyomást a győri védők taktikai faultokkal igyekeztek 
enyhíteni. Az első félórára a celldömölkiek nagy mezőnyfölénye volt 
a jellemző. A fölény ellenére - Pőcze kapussal az élen - hősies vé
dekezéssel sikerült a győrieknek a góllövést megakadályozni. A nagy 
fölényre jellemző volt, hogy a hazaiak csak a 22. percben értek fel 
először a celldömölki kapuig és harcoltak ki egy szögletet, addig 
viszont a 8. percben Csákvári, a 14. percben Lengyel, a 19. percben 
Bognár, egy perccel később pedig Dobány lövését védte bravúrosan 
a győriek kapusa. A sok helyzetet kidolgozó vendégek végre a 27. 
percben megszerezték a vezetést. A bal oldalon Dobány ment el, éles 
lövésébe Pócze belevetődött, a kapusról kijött labdát Lengyel duplázta 
kapura, de az ő lövése is kipattant a védőkről. Szerencsénkre a labda 
Békés elé került, aki 8 méterről a kapu közepébe bombázott (0-1). A 
gól után két perc sem telt el, amikor Pócze kapus bravúrral védte 
Csákvári 25 méteres szabadrúgását. A 31. percben azonban már te
hetetlen volt Pócze kapus is Csákvári szabadrúgásával szemben. A 
21 méterről meglőtt labda egy védőt érintve a bal sarokba vágódott 
(0-2). A 35. percben szépíthetett volna a DAC, de Csollány 10-12 
méterről a kifutó Horváth mellett gyatrán a kapu mellé emelte a 
labdát A 39. percben vezette legszebb akcióját a celü csapat, amely
nek végén Dobány kapott forintos labdát, de 14 méterről óriási gól
helyzetben a kapu fölé durrantott. A 42. percben Bognár buktatásáért 
Major gyűjtött be egy sárga lapot. 

Szünetben a DAC kettős cserét hajtott végre, míg a cellíek egyet 
cseréltek. A második félidőben is a celliek kezdeményeztek. Az 50. 
percben negyedik szögletét lőtte be Nagy István. A labdája átszállt 
a védők felett, majd Bognár előrevetődve a bal alsó sarokba fejelt 
(0-3). A második játékrészben magára talált Pécz is, s ennek követ
keztében veszélyesebbek lettünk a kapura, ami azonban sajnos gólok
ban nem mutatkozott meg. A gólhelyzetek sokaságát dolgozta ki a 
csapat, de a befejezések nem sikerültek. Az 54. percben Pécz 18 
méterről alig lőtt a bal kapufa mellé. A kapukirúgást Nagy I . szerezte 
meg, aki mesterien szöktette Péczet a bal oldalon. Pécz beadásával 
Balhásit találta meg, aki hét méterről a kapu fölé emelt Az 59. és 61. 
percben Csákvári fejesei jelentettek veszélyt PŐcze kapusnak. A 65. 
percben Dobány visszahúzásáért Neizner kapott sárga lapot A sza
badrúgás elvégzése után Nagy István már a tizedik szögletét rúghatta. 
Most is nagyszerűen ívelte be a labdát, melyet a jó ütemben érkező 
Csákvári élesen a léc alá fejelt (0-4). A celli csapat továbbra is 
támadásban maradt, és a 70. percben a kitörő Dobány lábáról szedte 
le a labdát a győriek kapusa. Két perccel később Pécz lövése csattant 
a bal kapufán, majd pedig Nagy I . hagyott ki egy óriási helyzetet Az 
utolsó negyedórában kiengedett a celli csapat, amit a győriek ki is 
használtak. A 80. percben egy védelmi megingást Csollány használt 
ki, és 14 méterről megszerezte csapatának a becsületgólt (1-4). A gól 
után nem sokkal Csákvári szabálytalansága következtében 1 l-eshez 
jutott a DAC. Csollány állt a labda mögé, és féimagas, bal sarokba 
tartó labdáját Horváth bravúrosan szögletre ütötte. Második nagy 
szépítési lehetőségét a DAC már nem tudta lcihasznáuii. A 83. perc
ben Békést Dénes, a 90. percben pedig Nagy Istvánt László váltotta 
fel. 

A mérkőzésen a várt eredmény nem maradt el, s ezzel a celli 

csapat megszerezte első idegenbeli győzelmét, ami a tabellán há
rom hellyel való elŐbbrelépést jelentett. A kapuban Horváth a 
11-es kivédésével bizonyította jó formáját. A védelemben Csák
vári a mezőny legjobbjának bizonyult, két gólja külön Is dicséri. 
A középpályán Bognár és Nagy I . játékban egy hajszállal többet 
nyújtott társainál. A támadásokban Dobány jeleskedett, Békés az 
első félidőben, míg Pécz a másodikban játszott átlagon felül. A 
DAC csak kapusának és a szerencsének köszönheti, hogy elkerül
te a súlyosabb gólkülönbségü vereséget. A játékvezető észrevétlen 
maradt, a találkozót jól vezette. 

Az előmérkőzésen ifjúsági csapatunk védelme gólképességének 
köszönheti, hogy csak döntetlen eredményt ért el. Betka-MÁV DAC-
CVSE-Antók Nyomda 4:4 (2:2). Góllövők: Szabó (2), Nyári (1), 
Kunos (1). 

CVSE-Antók Nyomda-Körmend-Honda Stojtics FC 3-0 (2-0) 
Celldömölk, 1000 néző. Vezette: Ferencz (Mosonmagyaróvár) 
CVSE-Antók Nyomda: Horváth - Latyák, Csákvári, Stiber -

Nagy I . , Dobány, Bognár, Kelemen (Molnár, 8.), Lengyel - Békés, 
Pécz. Edző: Sebestyén Attila. 

Körmend-Honda Stojtics FC: Sass D. - Benkő, Kovács, Sass G. 
- Jóna, Pacsi, Marton, Papp, Baumgartner - Koczor (Horváth I . , 79.), 
Kocsis (Horváth R., 79.). Edző: László Zoltán. 

Az első őszies vasárnapon, október 12-én szemerkélő esőben ját
szották a mérkőzést a csapatok. A védekezésre beállt Körmend ellen 
sorra vezette támadásait a celli együttes. Az első öt percben már két 
szöglet is jelezte a hazai fölényt. A 7. percben pedig megszületett a 
vezető gól is. Bognár labdájával Dobány ugrott meg szépen, és kitű
nően hozta a 16-oson belül helyzetbe Békést Békés a bal oldalon 
maga elé tette a lasztit, és egy lépés után a vetődő Sass kapus mellett 
élesen a hálóba vágta azt (1-0). Egy perccel később sajnálatos sérülés 
történt. Kelemen a félpályánál akasztotta az egyik körmendi játékost, 
aki véletlenül térdével úgy szállt bele Kelemen jobb combjába, hogy 
az a játékot nem tudta tovább folytatni. Továbbra is a hazai csapat 
támadott többet, és dolgozott ki több veszélyes helyzetet, bár ebben 
az időszakban az ellenfél is többet törődött a támadásvezetéssel is. A 
31. percben Békés szépen tálalt vissza a 16-osra Bognárhoz, akinek 
a lövése leperdült Lengyel elé. Lengyel szépen játszotta Péczhez a 
labdát, aki szintén bal oldalról a kilépő körmendi kapus fölött a hosszú 
sarokba emelte azt (2-0). Végre megtört a jég, Pécz Karcsi a 10. 
forduló mérkőzésén berúgta második gólját A gól meghozta játék
kedvét, sok labdát szerzett, s a támadások előkészítéséből is kivette 
részét. A 35. percben Martont szövegért büntette sárga lappal a bíró. 
Három perccel később mintegy 25 méterről Marton hatalmas kapufája 
lepte meg kapusunkat A 42. percben Dobány hagyott ki óriási hely
zetet Pécz szerzett a jobb oldali partvonalnál labdát, bejátszotta magát 
a 16-oson belülre, majd az utolsó védőt is kicselezve Békés elé tálalt. 
A körmendi kapus kilépett a beadásra, ezt látva Békés sarokkal lö
vésre visszatette Dohánynak a labdát, aki 12 méterről az üres kapu 
helyett csúnyán mellé durrantott Száz százalékos gólhelyzet maradt 
kihasználatlanul. 

Szünet után is folytatódott a celldömölki fölény. A labda birtoklása 
során több esetben leiskolázták a vendégeket, de a kapuralövéssel 
adósak maradtak a celli fiúk. Az 58. percben szemre is nagyon szép 
akció futott a pályán. Bognár Stibert indította a bal szélen, Ő levezette 
a labdát az alapvonalig, majd visszajátszott Péczhez, aki kétjátékos 
között tette Dobány elé a bőrgolyót A nagy kedvvel játszó celli 
játékosnak azonban kissé hosszúra sikerült az átadás, s így becsúszva 
a kivetődő kapus mellett centiméterekkel a kapufa mellé küldte a 
labdát Ez is nagy helyzet volt. A 72. percben Békés és Pécz adogatás 
után szintén Dobány elé emelték a labdát, aki kapásból azt kapura 
tüzelte, de az megint centiméterekkel fölé ment A 79. percben kettős 
cserét hajtott végre a körmendi csapat, de ettől sem javult fel a ven
dégek játéka. A cserék után Stiber rohant el a bal szélen, remek labdát 
tálalt Pécz elé, aki száz százalékos ziccerben gyatrán a kivetődő kapus 
kezébe gurított A celldömölki csapat továbbra sem adta fel a játékot, 

(Folytatás a kővetkező" oldalon) 
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ELLENFELEINK VOLTAK... 
(Folytatás az előző oldalról) 

szinte állandóan birtokolta a labdát A sok támadás a 42. percben 
góllá érett. A félpályánál szerezte meg Pécz a labdát, amellyel mes
terien szöktette Békést a bal szélen. Békéstől megszokott cselekkel 
az alapvonalig ért a csatár, aki meglátva, hogy Dobány a jobb oldalon 
üresen van, eléje tálalta a labdát Dobány most élt a lehetőséggel, és 
kilőtte a hosszú sarkot (3-0). 

A Körmend a várakozásnál is könnyebb ellenfélnek bizonyult. 
A minden csapatrészben jobb teljesítményt nyújtó hazai csapat 
megérdemelten vágott vissza a „Négy város labdarúgótornán" 
elszenvedett vereségért. A kapuban Horváthnak nem volt dolga. 
A védelem minden egyes tagja jó formában és magabiztosan 
Játszott, Stiber különösen a második félidőben a támadásvezeté
sekben is jeleskedett. A középpályán Nagy István olyan teljesít
ményt nyújtott, amilyent joggal várt el eddig is tőle a közönség. 
Bognár, Lengyel, Dobány nemcsak nagy kedvvel, de jól is játszot
tak. Legközelebb talán a helyzeteiket még jobban kihasználják. 
Békés és Pécz játéka bizonyára szóbeszéd tárgya volt a körmendi 
védőknek is. Ha helyzeteiket k i tudják a további mérkőzéseken 
is használni, akkor sok örömet szerezhetnek a végelszámolás so
rán a szurkolóknak. A fiatal körmendi együttes lelkesedett, de 
kapura nem volt veszélyes. A fiatal játékvezetői hármas a mér
kőzés eredményét nem befolyásolta, a vezető bíró jól látta el fel
adatát. 

Az utánpótlást jelentő ifjúsági mérkőzésen is hatalmas celldömölki 
fölény volt a jellemző. CVSE-Antók Nyomda-Körmend FC 8-0 (5¬
0). Góllövők: Nyári (3), Szabó, Horváth, Bodor, Györvári és Vass 
( l - l ) . 

- tim -

Asztalitenisz 
Dunaújváros-CVSE-MÁVÉPCELL 10:8 - NB U-es férfi mérkőzés, D 

naújváros. A celli csapat balszerencsés vereséget szenvedett az élvonalhi 
tartózó dunaparti csapat otthonában. Győztek: Tarr S. (3), Ölbei P., Felleg G 
(2-2). Tamás L. 

CVSE-MÁVÉPCELL-Nagykanlzsa9:9 - NB H-es férfi mérkőzés, Cefli 
dömölk. Győzelem helyett meg kellett elégedniük a hazaiaknak az egyik pont
tal. Győztek: Tarr S.. Ölbei P., Felleg G., Máthé (2-2) és aTarr-Felleg pán 

CVSE-MÁVÉPCELL-Bük 7:11 -NB HI-as férfi mérkőzés, Celldömö; 
Máthé és Tekét jó játéka kevés volt a pontszerzéshez a jó játékerőt képvisel 
bükiek ellen. Győztek: Máthé Gy. Tekét A. (3-3), és a Máthé-Szabó páros 

Ajka-CVSE-MÁVÉPCELL 8:10 - NB ffl-as férfi mérkőzés. Ajka. A 
párosok elvesztése után bravúros győzelmet aratott a celli csapat a jő erőkből 
álló Ajka otthonában. Győztek: Tamás L. (4), Tekét A. (3), Balázs Gy. (2) 
Balázs B. (1). 

Sümeg-CVSE-MÁVÉPCELL 9:9 -NB HI-as férfi mérkőzés, Sümeg, 
megerősített sümegi csapat ellen szoros, küzdelmes mérkőzésen csak az eg 
pontot tudták elhozni a mieink. Győztek: Tamás, Tekét (3-3), Balázs Gy. (2; 
és a Teket-Balázs B. páros. 

CLAUDIA HERBA SHOP 
(SÁRVÁR, Batthyány u. 43/A „LILA udvarház") 

AJÁNLATA: 
- Gyógynövények, gyógyhatású készítmények 
- Tömegnövelő és energizáló termékek 
- Fogyasztószerek, Ginzeng-termékek 
- Vitaminok és ásványi anyagok 

VÁROM KEDVES V Á S Á R L Ó I M A T ! 
Cégtulajdonos: Varga Jánosné 

LLENFELEKRE VÁRVA... 
November 2-án Répcelakon játszik bajnoki mérkőzést a CVSE-

Antók Nyomda. Az ellenfél a megújult Répcelaki SE lesz. A két 
csapat a fenti név alatt most találkozik először. A két helység labda
rúgóinak első találkozója viszont hannincnyolc éve volt Répcelakon. 
1959. szeptember 20-án a Tarrősy - Horváth I I . J., Katona L., Horváth 
I . L. - Somogyi, Hanzsér - Finta S., Lábas, Szabó, Nagy, Balatoni 
összeállítású CVSE 1:1 arányú döntetlent ért el a Répcelaki Kinizsi 
ellen. A Kinizsi ellen kilenc találkozón hat celldömölki győzelem és 
három döntetlen eredmény született 

A Kinizsi megszűnése után a szénsavgyár vette át a répcelaki sport 
irányítását A Bányász SK ellen 1970. április 12-én játszott először a 
CVSE. A mérkőzés Celldömölkön volt és a vendégcsapat 1:0 arány
ban nyert összesen 23 bajnoki mérkőzést játszottunk a Répcelaki 
Bányász SK ellen, melyből tizenhármat a megyei, míg tízet az NB 
Ul-ban. A tíz- NB BJ-as bajnoki mérkőzésen már CVMSE név alatt 
szerepelt a celldömölki csapat A tíz mérkőzésből kettőn győzelem, 
négyen döntetlen és szintén négy mérkőzésen vereség született. Rép
celakon az NB IJJ-ban még celldömölki csapatnak nem sikerült győz
ni. Az idegenben lejátszott öt mérkőzésből viszont három döntetlenül 
végződött Répcelakon utoljára 1986-ban a Búzás - Mészáros, Varga 
Zs., László, Kiss Gy. - Tarczi, Nagy Cs. (Szentgyörgyi), Balhási -
Horváth J., Balogh Zs., Molnár T. (Szabó F.) összeállításban játszó 
CVMSE 0-0-ra végződő eredménnyel hagyta el a pályát 

Jelenleg a bajnokság 10. fordulója után 18-18 pontos mindkét csâ  
pat. A Répcelak hazai pályán két győzelmet, két döntetlent és egy 
vereséget ért el. Lényegében eddig jobban szerepelt vidéken, mint 
odahaza. Ezzel szemben a celldömölki csapat vidéken egy győzelmet, 
két döntetlent és két vereséget ért el. Biztató, hogy az utolsó két vidéki 
mérkőzésén nem szenvedett vereséget Az újabb vasi rangadó küz
delmes mérkőzést ígér, a győztes csapat megerősítheti helyét az él
bolyban, a döntetlen viszont mindkét csapatnak csak a középmezőnyt 
fogja jelenteni. Az eredmény szempontjából tipikus háromesélyes a 
Répcelaki SE-CVSE-Antók Nyomda mérkőzés. Döntetlen körüli 
eredmény a legvalószműbb, de nem elképzelhetetlen, hogy a Celldö
mölk megszerzi elsőNB HI-as győzelmét Répcelakon. Tipp: X 2 1 

November 9-én az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésén a Tihanyi 
Petőfi SK az ellenfél Celldömölkön. Celldömölk és Tihany még so
hasem találkozott sem barátságos, sem kupa- vagy bajnoki labdarú
gó-mérkőzésen egymás ellen. A Duna-csoportból érkező tihanyi csa
pat nagyszerű rajtot vett és a tizedik forduló után a Celldömölkhöz 
és Répcelakhoz hasonlóan 18 pontot gyűjtött be. Vidéken, hasonlóan 
a CVSE-Antók Nyomda csapatához, az öt mérkőzésből egyet meg
nyert, kettőn pedig döntetlent ért el. Vereséget szenvedett Herenden 
és Körmenden. A papírforma szerint hazai győzelem várható, de nem 
szabad könnyelműen venni a játékosoknak a mérkőzést Tipp: 1 

- tim 

Legfrissebb eredmény: 
Pápa-CVSE-Antók Nyomda l - l 
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