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„Van remény, a magyarságnak mindig volt hite' 

Kegyeletes megemlékezések a márciusi forradalomról 
Március 15-én a Kemenesaljái Művelődési 

Központban vette kezdetét az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére ren
dezett ünnepségsorozat Celldömölkön. 

Makkos István polgármester ünnepi be
szédében megemlékezett a forradalom hősei
ről, méltatta elődeink helytállását és a nem
zeti összefogást. A polgármester rámutatott: 
„1848-ban sem kapott megértést Magyaror
szág az európai népektől." Majd méltatta a 
forradalmat megelőző időszakot, a reform
kort, amikor a hajdani politikusok „kiláttak a 
világpolitikai eseményekre. Vívmányaik nem 
évültek el, ma is időszerűek." Széchenyi pél
dáját idézte, aki egy éves jövedelmét felaján
lotta az országgyűlésen. Makkos István két
ségét fejezte ki afelől, hogy ezt bármelyik 
mai politikus megtenné. Véleménye szerint 
ennek ellenére van remény, hiszen „a ma
gyarságnak mindig volt hite. A mai fiatalság 
talán önzetlenül dolgozik majd a hazáért." 
Végül arra kérte a hallgatóságot, emlékezze
nek a forradalom Celldömölkhöz kötődő hő
seire, róják le kegyeletüket emlékük előtt. 

Az ünnepi beszéd után a Berzsenyi Dániel 
Széli Józsefre emlékeztet a kopjafa Virághalmi 
Ferenc sírja mellett. 

Gimnázium tanulói részletet adtak e lő Kato
na József Bánk bán című" drámájából. Tiborc 
panaszában az akkor legnagyobb népréteg, a 
parasztság életérzését közvetítették, akiknek 
elkeseredettsége és lehetetlen dühe már előre
vetíti a változások törvényszerű bekövetke
zését. 

A színdarab-részletét követően Petőfi és 
Vörösmarty verseit szavalták a diákok. Elő
adásukban helyet kapott Petőfi programadó 
költeménye, A XIX. század költői is, mely
ben az ifjú poéta kijelöli a költők feladatát, 
és szavai közül már kiolvasható a forradalom 
későbbi jelmondata. Szabadság! Egyenlőség! 
Testvériség! 

A Kemenesalja Néptánccsoport ötletes ko
reográfiával jelenítette meg a forradalom 
szenvedéstörténetéi a csodákban gazdag ifjú
kortól a korai halálig. 

A nagy sikert aratott előadás után Arany 
János szabadságharcot sirató balladáját, A 
walesi bárdok-at dramatizált formában mu
tatták be a gimnazisták. 

A rendezvényen fellépett a Liszt Ferenc 
(Folytatás a 2. oldalon) 

A megyei közgyűlés 
kemenesaljai kitüntetettjei 
A márciusi forradalom 150. évfordulója alkalmából a megyei köz

gyűlés az alábbi személyeknek ítélt oda kitüntetést: 
Vas Megye Közgyűlésének az önkormányzat Szolgálatáért K i 

tüntető Oklevele és Emlékplakettje Közigazgatási Tagozata: Elekes 
János, Karakó polgármestere: Vas Megye Közgyűlésének az Önkor
mányzat Szolgálatáért Kitüntető Oklevele és Emlékplakettje Oktatási 
Tagozat: dr. Oszkó Zoltán nyugdíjas pedagógus, a celldömölki Eöt
vös Általános Iskola volt igazgatója; Takács Kálmán (posztumusz) 
volt pápoci igazgató-tanító; Vas Megye Közgyűlésének az Önkor
mányzat Szolgálatáért Kitüntető Oklevele és Emlékplakettje Egész
ségügyi Tagozata: Csizmaziáné Hubert Mária, a Celldömölki Nép
jóléti Szolgálat igazgatója; Vas Megye közgyűlésének az önkor
mányzat Szolgálatáért Kitüntető Oklevele és Emlékplakettje Gyer
mek- és Ifjúságvédelem Tagozat: Berzsenyi Béláné, a Celldömölki 
Polgármesteri Hivatal gyámhivatalának vezetője. 

Új tanműhelyrészt adtak át 

Gyarapodott a szakmunkásképző 
A Celldömölki 410. sz. Szak

munkásképző és Szakközépisko
lában a nőiruha-készítők képzése 
ma már szakközépiskolai szinten 
is történik. Az erre vonatkozó ok
tatási törvény előírja, hogy a gya
korlati képzést az iskola köteles 
biztosítani a tanulóknak. Ennek a 
követelménynek eddig csak két 
műszakban tudtak eleget tenni, 
mert mindössze 16 gyorsvarrógé
pe volt a tanműhelynek. A máso
dik félévre ez a szám megduplá
zódott. 

A bővítésre nem volt saját 

anyagi lehetősége az intézmény
nek, ezért pályázattal fordultak a 
Vas Megyei Szakképzési Alap
hoz, ahol az igényüket jogosnak 
találták. A bővítéshez 4 millió fo
rint kellett. Ebből 3 milliót kap
tak az említett pályázat útján, 1 
millió pedig saját hozzájárulás 
volt. 

A döntés október végén szüle
tett meg. és nagyon gyorsan, két 
hónap alatt kellett „tető alá hoz
n i " a dolgokat. December végére 
már kialakították az új helyiséget 

(Folytatása 3. oldalon) 

Országos döntőben a Szent Benedek iskola tornászai 
Pápán rendezték meg a Diákolimpia 

országos elődöntőjét torna sportágban. A 
megyei verseny megnyerése után a Celldö
mölki Szent Benedek iskola „ B " kategóriás 
leány csapata ismét kiválóan helytállt, és első 

helyen végzett. Ezzel a két éve tornászó 
kislányok bejutottak az országos döntőbe, 
amit március 27-29-én Budapesten rendez
nek. 

A csapat tagjai: Illés Anita, Németh Eliza, 

Kozma Annamária, Sebestyén Réka, Bog
nár Zsófia, Kovács Nikoletta és Kertész 
Zsuzsa. 

Edzőjük: Czupor Ferencné és Jáger Ba
lázs, -v-
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Kegyeletes megemlékezések a márciusi forradalomról 
(Folytatás az l. oldalról) 

Vegyeskar, valamint az Ádám Jenő Zeneis
kola fúvós és vonósegyüttcse is. 

A megemlékezés következő helyszínén, a 
Széchenyi domborműnél koszorút helyezett 
el Makkos István polgármester és Vinter Jó 
zsef képviselő. 

Ezután a katolikus temetőbe mentek az 
emlékezők, ahol a szabadságharc Celldö
mölkhöz kötődő áldozatairól emlékeztek 
meg. 

Molnár G á b o r művelődési szakreferens
től megtudtuk, hogy Széli József honvéd őr
nagy és Virághalmi Ferenc honvéd százados 
sorsa - tragikus okból ugyan - a szabad
ságharcon túl is összefonódott; mindketten 
árulás áldozatai lettek. 

A Széli József emlékére - Nádasdy Lojos 
kezdeményezésére - állított kopjafát Makkos 
István, Virághalmi Ferenc sírját pedig T lma 
László alpolgármester koszorúzta meg. 

• # 1 

f\ \ 

Koszorúzás, kiállítás Alsóságon 
Az alsósági városrészen az ünnep előestéjén, március 14-én emlé

keztek a 48-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. Az 
ünnepség Berzsenyi Lénárd huszárezredes, az iskola névadója dom-
borművénck megkoszorúzásával kezdődött, majd a tanulók emlék
szalagokat helyeztek cl a Berzsenyi-kopja fán. 

Az események a városrész új tornacsarnokában folytatódtak. Előbb 
Erdélyi Antal , az alsósági részönkormányzat vezetője mondott ün
nepi beszédet, majd egy rendkívül színvonalas, látványos műsorban 
gyönyörködhetett az ünneplő közönség. 

Ezután az iskola főépületének zsibongójába invitálták a vendége
ket, ahol a szabadságharc eseményeit megörökítő kiállítást tekinthet
tek meg. 

A falu történetében először 

Díszpolgáravatás Nagysimonyiban 
Nagysimonyiban Szabó Alajos nyugalmazott gimnáziumi tanár 

mondta az ünnepi megemlékezést a község művelődési otthonában. 
Az iskolások színvonalas, érzelmekben gazdag műsort mutattak be a 
zsúfolásig megtelt nézőtér közönségének. 

A község önkormányzata ezt a szép napot arra is felhasználta, hogy 
Nagysimonyi történetében először díszpolgári címet adományozzon. 
A megtisztelő oklevelet Ködös Endre, a helyi általános iskola nyu
galmazott igazgatója kapta, amelyet - érdemeit felsorolva - Molnár 
Miklós polgármester adott át az ünnepeltnek (képünkön). 

Folnk: Völgyi László 

Celldömölk kitüntetettjei 
„CELLDÖMÖLK V Á R O S É R T " 

Érdemérem: 
Limpár József, a Kemenesaljái Egyesített 

Kórház gazdasági igazgatója. 

„CELLDÖMÖLK V Á R O S É R T " 
Emléklap: 

Kustos Lászlőné, a polgármesteri hivatal 
pénzügyi osztályvezetője; 

Süle Ferenc (képünkön), az Ádám Jenő 
Zeneiskola igazgatója; 

dr. Oszkó Zoltán, az Eötvös L . Általános 
Iskola nyugalmazott igazgatója. 

dr. Mihály András fogszakorvos, kiren
deltség vezető; 

dr. Prohászka Ildikó fogszakorvos; 

Orosz Sándor, az Ádám Jenő Zeneiskola 
gordonkatanára; 

Csizmaziáné Hubert Mária, a Celldö
mölki Népjóléti Szolgálat igazgatója; 

Berzsenyi Béláné, a Celldömölki Gyám
hivatal vezetője; 

Molnár Gábor, a polgármesteri hivatal in
tézményirányító szakreferense. 
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Gyarapodott 
a szakmunkásképző 

(Folytatás az I. oldalról) 

a Szalóki Sándor utcában a régi 
műhely mellett, és a 16 űj gyors-
varrógép, valamint a két célvar
rógép is a helyén volt. Januárban 
megtörtént az érintésvédelmi 
vizsgálat, és a második félévben 
már rendelkezésre állt az új 
szárny is. Ennek eredményeként 
megszűnt a kétműszakos okta
tás. 

Március 16-án zárszámadó 
közgyűlést tartottak a Celldö
mölki VSÉ-nél. 

Az elmúlt évben 20 millió fo
rintból gazdálkodott az egyesület 
- ezen belül a labdarúgók 13 m i l 
lióhói, az Antók Nyomda tá
mogatásával. A támogató szpon
zorok pozitívan értékelték, hogy 
az egyesület veszteség nélkül 
zárta azévet, tehát jól sáfárkodott 
a rendelkezésére álló pénzzel. 
Ezt ma kevés egyesület mondhat
ja el magáról, ezért dicséretre 
érdemesnek tartották a vezető
séget. 

Az egyes szakosztályok veze
tői is beszámoltak az elmúlt idő
szakról, és ismertették az ez évre 

Mint azt Varga László , az in
tézmény igazgatója elmondta, a 
kibővített műhely nem csak jobb 
körülményt jelent a tanulók ré
szére, hanem az iskola be tud 
kapcsolódni a felnőttképzésbe is, 
ha erre igény lesz. 

Ez a tanműhely biztosítani 
tudja majd a következő tanévben 
beinduló technikusképzés gya
korlati feltételeit is. 

Völgyi L. 

kitűzött célokat. A labdarúgók az 
NB I I I Bakony csoportjának 1-3. 
helyét, a kézilabdázók közül a 
férfiak az első 4 hely valamelyi
két szeretnék megszerezni, a női 
csapatnál az NB II-ben maradás 
a cél. Az asztaliteniszezők közül 
az NB Il-es csapat a 2., az NB 
III-as az 5-7. hely valamelyikét 
célozza meg. 

Az egyesület további jövője 
szempontjából megnyugtató, 
hogy a főszponzorok továbbra is 
támogatók maradnak. 

A közgyűlésen személyi kér
désekben is döntöttek. A munka
helyi változása miatt lemondott 
Kocsis Pé ter helyére Horvá th 
Józsefet, a Celldömölki Vontatá

si Főnökség vezetőjét választot
ták meg a társadalmi elnöki tiszt
ségre. A vezetőség soraiba vá
lasztották dr. PÖrneczf Károlyt , 
a Sághegyalja Szövetkezet elnö
két és Antók Zol tán t , aki egyút
tal a labdarúgó szakosztály igaz
gatója lett. 

Völgyi L. 

Gyülekezeti 
programok 

Március 27—29-ig Szarka 
Miklós, a Református Házas
ság- és Családsegítő lelkészé
nek szolgálatai. Április 4-én 
női konferencia Körmenden. 

JÁNOSHÁZA / ° \ 

SZIKVÍZÜZEM jpL 

20 l-es ballonok 
azonnali töltése W M 

1.5 l-es palackok B l 

Minden kedves vásárlót 

szeretettel várunk! 

Nyitva: 
Hétfó4>éntek ] 6.00-21.00-ig 
Szombat 8.00-21.00-ig 
Vasárnap 9.00-13.00-ig 

Nagyobb megrendelés esetén 
kiszállítást vállalok. 

Elekes György J ánosháza 
Sümegi u. 13/A Tel.: 95/450-358 , 

Képviselőjelöltek Kemenesalján 
Eddigi ismereteink szerint a má

jus 10-én megtartandó parlamenti 
választáson a 4. számú (Celldö
mölk-Sárvár) választókerületben 
az Együtt Magyarországért Unió 

Simonics Pál vállalkozót, á TESZ 
megyei szervezetének soros elnö
két, a FIDESZ-Magyar Polgári 
Párt és a Magyar Demokrata Fó
rum Kovács Ferencet, a fiatal de

mokraták megyei szervezetének el
nökét, a Független Kisgazdapárt 
Velekey József gépésztechnikust, 
a Kereszténydemokrata Néppárt 
dr. Dénes Tibort, Sárvár polgár
mesterét, a párt megyei elnökét, a 
Magyar Demokrata Néppárt dr. 
Gömbös Ferenc jánosházi fogor

vost, a párt megyei elnökét, a Ma
gyar Szocialista Pár t Szabó La
jos jelenlegi országgyűlési képvi
selőt, a Munkáspár t Bódi Mik
lóst, a rábapatyi alapszervezet tit
kárhelyettesét, a Szabaddemokra
ták Szövetsége dr. Göde György 
orvost indítja képviselőjelöltként. 

FELHÍVÁS 
V Á L A S Z T Á S I K A M P Á N Y T 

S Z E R V E Z Ő K R É S Z É R E 

Ezúton kérünk mindenkit, szervezete
ket és magánszemélyeket, hogy a válasz
tási kampány időtartama alatt városunk 
területén csak az arra kijelölt helyeket 
használják plakátok és hirdetések kifüg
gesztésére. Amennyiben nem hirdető
oszlopon vagy hirdetőtáblán helyezik el 
a plakátokat, úgy az szabálysértési eljá
rás lefolytatását vonja maga után. 

Polgármestert Hivatal Celldömölk 

Felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy a ko
rábbi választások gyakorlatának megfelelően 
az Üj Kemenesalja tulajdonosa és kiadója, a 
Celldömölki Polgármesteri Hivatal ingyen 
felajánl egy teljes újságoldalt minden egyes 

jelöltnek programja, illetőleg saját személye 
bemutatására. A bemutatkozó cikkeket ter
mészetesen nem lapunk munkatársa, hanem 
az illető jelölt, illetve kampány stábjának va
lamelyik tagja írja, így annak tartalmáért szer
kesztőbizottságunk felelősséget nem vállal. 

A kampánycikkeket egyidőben, a lapstruk
túra kívánalmainak megfelelő elhelyezéssel 
és sorrendben az Új Kemenesalja április 23-
án megjelenő számában közöljük. Azért nem 
május 7-én, mert az újságot - kéthetente meg
jelenő lap lévén - a választást megelőző na
pon, tehát a kampánycsend idején is terjesz
tik, így annak mentesnek kell lennie minden
féle kampánytevékenységtől. Mindezen meg
fontolások szerint a választás második fordu
lója előtt, május 21-én megjelenő lapszá
munkban sem tudunk kampánycikkeket kö
zölni. Az éves megjelenési rend változtatása 
nélkül tehát csak a már említett április 23-ai 
szám tudja fogadni a választással kapcsolatos 

közleményeket. Ezeket a nyomdai átfutás mi
att legkésőbb április 14-én délelőtt 10 óráig 
kérjük eljuttatni a kiadó címére, a polgármes
teri hivatalba Molnár Gábor szakreferenshez. 
A később leadott cikkeket nem tudjuk elfo
gadni. 

Az április 23-ai, illetőleg az azt megelőző 
lapszámokban fizetett hirdetés formájában 
természetesen az ingyen kínált oldalnyi ter
jedelem mellett további közlemények is meg-
jelentethetők. A hirdetés díjait lapunkban 
rendszeresen meg lehet találni. 

A szerkesztőbizottság fenntartja magának 
a jogot, hogy a kampány gyűlésekről és más 
politikai rendezvényekről a választást meg
előzően - ugyancsak a korábbi gyakorlat sze
rint - belátása szerint közöljön tudósítást, tö
rekedve természetesen arra. hogy a jelöltek 
és pártjaik egyenlő esélyt kapjanak a megszó
lalásra. 

A Szerk. 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk 
Az Új Kemenesalja önálló írások sorozatával emlékezik meg az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról. 
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljal történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézésé-
vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körű 
bemutatásával híradások, tudósítások formájában. 

Kérünk tehát mindenkit, különösen is Kemenesalja települé
seinek krónikásait, küldjék el megemlékező írásaikat. Biztatjuk 
továbbá a művelődési és oktatási intézmények, rajtuk kívül ter
mészetesen minden más szervezet vezetőit, küldjenek részletes 
programokat a tervezett megemlékezésekről és más események
ről. Legyen ez az oldal egész éven át, s talán még jövőre is a 
szabadságharc megidézésének színtere. A Szerk. 

„Kik érted haltak, szent Világszabadság!" 

Emlékkiállítás a K M K galériáján 
Kiállítás nyílt március 14-én a Kemenesal

jái Művelődési Központ galériájában. Dr. 
Lenner Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázi
um tanára emlékezett a történelmi esemé
nyekre, és méltatta az emlékkiállítást. Az 
aláhbiakban az ő beszédét idézzük. 

Hölgyeim és Uraim! 
A történelemmel foglalkozók egy nép tör

ténelme legfényesebb, legdicsőségesebb lap
jainak a forradalmakat és szabadságharcokat 
tartják. így vagyunk mi is az 1848-49-es for
radalmunkkal és szabadságharcunkkal, mely 
kiemelkedő helyet tölt be történelmünkben. 

Ebben az esztendőben másfél évszázados 
évfordulójáról emlékezünk meg annak a 18 
hónapig tartó eseménysorozatnak, mely fel
öleli a márciusi forradalmat, a márciusi vív
mányokat, a misfél esztendeig tartó véres 
küzdelmet, azaz a szabadságharc mintegy 42 
ütközetét és nagyobb fegyveres összecsapá
sát, beleértve a világosi fegyverletételt is. 

Újra rádöbbenünk arra, hogy eleink miként 
tettek hitet a szabadság és függetlenség esz
méje mellett, a hősiességnek és önfeláldozás
nak, az áldozatvállalásnak milyen bámulatra 
mélló tettei születtek e küzdelemben. A ha
ladás zászlóvivői voltunk Európában ezekben 
a hónapokban, és hogy ma polgárosult Ma
gyarországról beszélhetünk, az 1848—49-nek 
köszönhető. 

Ezekben a percekben különösen méltónak 
érzem Petőfi gondolatait: leborulni és áldó 
imádság mellett elmondani a szabadság
harcban részt vevők szent neveit, tetteit. Saj
nos, nemhogy az áldó imádság tűnt el aj
kainkról, nemhogy unokáik nem borulnak le 
a sírhalmaikra - tisztelet a nem kevés kivé
telnek de több esetben sírgyátázás jutott 
osztályrészükül. Gróf Batthyány Lajos első 
felelős miniszterelnökünk mauzóleumát 
évekkel ezelőtt feltörték, vele eltemetett ér
téktárgyait elvitték. A pákozdi csata színhe
lyén létesített emlékszobát hetekkel ezelőtt 
kifosztották. Vidos József - akinek családja 
egyike a vasvármegyei legősibb családoknak, 
ő maga 1836-ban Vasvármegye főjegyzője, 
később alispánja volt, 1848-as nemzetőr pa
rancsnok - merseváti kriptáját az idén febru
árban feldúlták... 

A forradalom és szabadságharc eseményei 
ismertek, ha ezeket az eseményeket vagy 
azok leírását korabeli tárgyak, pénzek, hasz
nálati eszközök, épületek, síremlékek is iga
zolják, akkor fokozott történelmi hitelesség

ről beszélhetünk. Igen, megszólalnak a kö
vek, csak fül kell hozzá, hogy hallgassunk a 
kövek beszédére. Szerencsére itt Celldömöl
kön, Jánosházán és környékünkön máshol is 
voltak és vannak lelkes, hozzáértő emberek, 
akik összegyűjtötték és gyűjtik a történelmi 
ereklyéket, időről időre rendelkezésre bocsát
ják, kiállítás céljaira kölcsönadják. Köszönet 
érte a gyűjtőknek! 

Szükségünk van fogyatkozó történelmi tu
datunk felújítására. Szükségünk van felidézni 
azokat a lelkesítő történelmi napokat azért, 
hogy elgondolkodjunk. Mai helyzetünkben 
tudunk-e olyan magatartást tanúsítani, mint 
eleink akkor tanúsítottak? Vannak-e, lesznek-
e olyan polgárok, mint egykor, akik birtokaik 
jövedelmét ajánlották fel nemes, nemzeti cél
ra, ki múzeum létesítésére, ki ágyúöntésre? 

Edvy Illés Pál dömölki evangélikus lelkész 
naplót vezeteti az 1848-as forradalom napjai
ban. Érdemes felidéznünk, mit írt a márciusi 
eseményekről: „Nyilvános fellépésünk alkal
mával viseltük a nemzeti színű rózsákat és 
szalagocskákat mellünkön a felírással: Éljen 
a haza! vagy Éljen Kossuth! Fejünkön ala
csony nemzeti kalapok (úgynevezett Kos-
suth-kalapok) díszelegtek... Az országban 
uralkodó örömittasság legélénkebben vala 
látható Kiscell mezővároskában, mint a vidék 
központi gyűlhelyén... Az új törvények sze
rinti kormányzásmód hamar életbe léptette a 
megyei Bizottmány gyűléseket Szombathe
lyen, s azoknak kifolyását pedig Cellben is." 
Kemenesalján beszél a múlt. beszélnek a kö

vek. Itt gondozzuk Virághalmi Ferenc 48-as 
honvédszázados sírját. A NemesdÖmölkön 
született honvédőrnagy, Széli József emlé
kére holnap, március 15-én állít kopjafát a 
város. A sági általános iskola őrzi Berzsenyi 
Lénárd szabadsághős Olmütz dohos börtö
neiben rabtársairól rajzolt képeit. Számon
tartjuk Békássy Imre kemeneshőgyészi birto
kost, akemenesaljai kerület szolgabíróját, aki 
a Batthyány-kormány biztosa volt. Ápoljuk 
Petőfi Sándor emlékét, aki Ostffy asszony fán 
vakációzott 1839 nyarán. Jeles személyek 
nyugosznak a csöngei temetőben: Ostffy Sán
dor 48-as honvédtiszt, Damjanich katonája; 
Horváth Elek csöngei földbirtokos, aki a v i 
lágosi csatamezőn már százados, és nyolc 
börtönév letöltése után Cellben főszolgabíró; 
Guoth Ferenc lelkész, 1848-as tábori lel
kész... 

E kiállítás segítsen tisztázni viszonyunkat 
a nemzet forradalmához. Nekünk magunknak 
kell vallatóra fognunk a tényeket. Csak úgy 
kerülhetünk közelebb e tavaszi naphoz, ha 
értékítéletünk saját lelkünkből jó. Március 
15-ben ne csak az indulatot és politikát lás
suk. Március 15. a gondolaté és a cselekvésé 
is. A mindig újra születő reménységé, hogy 
valójában valami más kezdődhet. Mi t hagyott 
hál ránk 48 legendás, lázadó márciusi ifjúsá
ga? Életük tanúságtétel amellett, mennyire 
fontos, hogy egy nemzedéknek legyen meg
tartó jövőképe. Tudták, hogy nincs annál sú
lyosabb, mint amikor egy nép elfogadja a 
szolgasorsot. Ébren tartották a szabadság esz
ményét, amely nélkül a múltból kinövő gyö
kerek elszáradnak, a jövő pedig bizonytalan
ná válik... 

Ne feledjük: a nemzetet mítoszok éltetik. 
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Nélkülük elveszne lelki közösségünk. Újra és 
újra át kell élnie minden generációnak törté
nelme büszke pillanatait. így tudjuk csak 
megőrizni nemzedékek által lelkünkbe ülte
tett önazonosságunkat most, amikor az egye
sült Európa befogadni készül bennünket. Szé
chenyi szavai ma is aktuálisak: 

A magyarnak, 
Hogy valami legyen 
Európában, 
Egyedül magyarnak 
Kell lennie: 
Ez dicső és 
Nemes öröksége! 

A kiállítást megnyitom. Lelkük épülésére. 

történelmi tudatuk fejlesztésérc kérem, te
kintsék meg a kiállítást!" 

* 
Az emlékkiállítás anyagát Dala József és 

Hetényi József gyűjtötte és szerkesztette, 
munkájukat Némedl Lászlóné segítette, az 
előkészítésben részt vett Borbándl József is. 
A kiállított tárgyak között felfedezhetjük 
Nagy István művész-tanár szabadságharcról 
szóló grafikasorozatát. Láthatunk korabeli új
ságokat, pénzeket, híradásokat Kemenesalja 
szabadságharcos személyiségeiről, Petőfi-
emlékekeU. Berzsenyi Lénárd képeit Szom
bathelyre vitték kiállítani, a csíkvándai evan
gélikus lelkész gyülekezel ajánlott fel egy ol
tárképet a kiállításhoz, aminek érdekessége, 

hogy a 12 apostol arcának a fogolytársak arc
képét festette Berzsenyi. A Jánosházáért Ala
pítvány küldött egy másik képet, aminek té
mája azon a legendán alapul, hogy Jánosháza 
népe 1849 tavaszán szerette volna Batthyányi 
kiszabadítani. 

Sok emlék várja az említetteken kívül is az 
érdeklődőket. Sok emlék, összegyűjtött tárgy, 
dokumentum van a celldömölki gyűjtők bir
tokában, amelyek kiállításra érdemesek. 
Nincs városunknak múzeuma, ahol állandó 
tárlat fogadná a látogatókat. A város központ
jában levő Berzsenyi-ház (a volt postaépület) 
múltja, elhelyezkedése miatt is alkalmas len
ne múzeumnak. 

Tulok Gabriella 

Valami „más" is történt... 
ötvenhatan foglaltuk el he

lyünket az idősek klubja ebédlő
jének gazdagon és ízlésesen terí
tett asztalainál tavaly december 
18-án, a celldömölki „Új Bará
tok" Alkoholellenes Klub számá
ra készített karácsonyváró ünne
pély kezdésére várva. 

Először tartottuk meg ezt a ka
rácsonyváró rendezvényt ebben 
az, egyébként szerényebb lehető
ségeink figyelembevételével va
lóban nagynak és kitűnőnek ne
vezhető helyiségben. Miért? 
Mert ezúttal még valami más is 
történt... Ezért az elmúlt évek 
gyakorlatától eltérően sok vendé
get hívtunk meg. akik el is jöttek. 

Klubunk képviselőjének beve
zetőjével kezdődött el ünnepi 
együttlétünk. Mindenekelőtt kö
szöntötte a meghívottakat: az A l 
koholizmus Elleni Megyei Egye
sületek és Klubok Országos Szö
vetségének alelnökét: Gyarmati 
Norbertet, Nagy Péter római 
katolikus plébánost, Sághy And
rás evangélikus lelkészt. Szent-
pály-Juhász Imre református 

lelkészt, az idősek klubjának ve
zetőasszonyát, a kőszegi, a szom
bathelyi, a körmendi, a pápai 
társklubok képviselőit, a szerep
lésre előzetesen felkért katolikus 
- közis - fiatalokat, az ifjúsági 
klub tagjait, valamint klubunk 
tagságát. A ténylegesen nagysze
rű hangulat eléréséért elhangzott 
jókívánságaiban „nem hagytuk 
cserben" Ot. 

E bevezetőt követte az egyházi 
személyiségek önálló, mégis 
egymást lényegében kiegészítő 
gondolatainak elmondása. Mi t 
sejtet ez a szeretet erejébe ka
paszkodni óhajtó embernek úgy, 
a legteljesebb értelemben? Az ér
zékeny szívű, a dolgokra érzéke
nyen odafigyelő embereknek bi
zonyára sokat. Ahogy az elmúlt 
évek során, úgy most is maradan
dó élményt nyújtottak a ,Jcözis" 
leányok szíveké (-lelkeket mele
gítő énekükkel és gitárjátékuk
kal. Klubunk színjátszói és az if
júsági klubosok ugyancsak nagy
szerűen szerepellek. 

Az ünnep hivatalos részében 

szervezőtitkárunk beszámolt az 
elmúlt évi klubmunkáról. Ada
tokkal egészítette ki , hogy - az 
elhangzás időpontjában - 25 fős 
a klub, és a foglalkozások átlagos 
látogatottsága 22 körüli. Kiemel
te: fontosak a mindenki "kedvét-
igényet kielégíteni szolgáló heti 
foglalkozások. Beszélt a klubta
gok képzéséről és a közösség 
egészségnevelő tevékenységéről. 

Az ünnepi vacsora elfogyasz
tása után került sor arra az aktus
ra, amelynek érdekében minden 
annyira másképpen alakult. 

Gyarmati Norbertnek - mint 
az országos szövetség alelnöké
nek - személyes közreműködé
sével történt meg annak a kitün
tetésnek az átadása, amellyel az 
Alkoholizmus Elleni Megyei 
Egyesületek és Klubok Országos 
Szövetsége azon közösségeket 
jutalmazza, amelyek fennállásuk 
óta egyre sikeresebben működ
nek. M i , celliek Örömmel vettük 
át a mellékelt fényképen látható 
mozgalmi zászlót és az elismerő 
oklevelet. 

Vadady György 

Felhívás 
szavalóversenyre 

A magyar vagabundok egyike 

Irodalomóra felnőtteknek és haladóknak 
A Dukai Takách Judit Játékszín 

Alapítvány a hagyományokhoz hí
ven az idén is meghirdeti vers
mondó versenyét. A pályázati k i 
írás szerint két csoportban fog tör
ténni a megméretés: az első cso
portban a tizennégy éves kort be 
nem töltöttek, a másodikban az 
idősebbek versengenek. Két verset 
kell mindenkinek elmondania, az 
egyik kötelezően Dukai Takách 
Judit költeménye, a másik Petőfi 
Sándor versei közül választható. 
Jelentkezni személyesen vagy 
írásban lehet március 27-éig a 
KMK-ban. A verseny április 3-án 
14 órakor lesz a KMK-ban. 

A Kemenesaljái Berzsenyi 
Asztaltársaság szervezésében 
február 24-én harmadszor tartott 
előadást a Kresznerics Ferenc 
Könyvtárban Kiss Zsuzsanna 
gimnáziumi tanár, ezúttal Csáth 
Gézáról. 

A közönség egy része meg
döbbenéssel hallgatta a külön
leges ember különleges törté
neteit. 

Bepillantást nyerhettünk rövid 
életébe. Megtudhattuk, hogy igen 
korán, már 16 evesen a szabadkai 
zenei élet kritikusa volt, 22 éves 
korában már a Moravcsik-künika 

tanársegéde, közben festészettel 
és novellaírással foglalkozott. 

S habár a zenét tartotta a leg
felsőbb rendű művészetnek,, egy 
sikertelen felvételi után végül a 
művészetek közül az irodalmat 
választotta. Történeteivel áttörte 
a valóság határát, s ott játszotta 
tovább a realizmus törvényei sze
rint a mindennapi életből vett 
megdöbbentő emberi sorsokat. 
Részleteiben ragadja meg az em
beri lelket - felhasználva az 
elemzést, a pszichoanalízis mód
szerét. 

Csáth olyan író volt, aki izga-

- harmadszor 
tószer nélkül is tudott szárnyalni, 
a morfium hatására pedig a hét
köznapi lét részleteibe veszve el
felejtett írni. 

Kosztolányi kortársa, sőt uno
katestvére ő, akinek írói nagysá
ga felér kortársaiéval. Varázsló 
volt, akinek kertjében az erotika 
és a halál járta násztáncát. 

Csáth novellisztikájában az ár
nyékvilágot, a véres sebeket áb
rázolja, s ez párhuzamba állítható 
életével, hiszen itt is - pusztító 
szenvedélyével - megteremtette 
külön világát. 

losonci 
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Zala István emlékezete 

Február utolsó napján kísértük el Zala István 
tanár urai minden halandók útján. Drága Édesany
ja, családtagjai, tisztelői népes seregében mi is el-
búcásztunk tőle. Mi, szűkebb baráti körének tagjai, 
celldömölki MDF-esek. Tőle búcsúztunk, aki a Ma
gyar Demokrata Fórum országos szervezetének ala
pító tagja volt, még a reménységek idején - de nem 
hagyta el a reménytelenségben sem. Nem lépett ki, 
nem lépett át, nem cserélte fel, mert elvei voltak és 
jelleme. Csendes, szerény, nagy tudású ember volt, 
aki részt vett a politikában. Az ő javaslatára tűzte 
napirendre az országgyűlés - még Antall József mi
niszterelnök úr idején - a gyűlölt rendszer jelképei
nek eltörlését, erről akkoriban a Tallózó is írt. Nagy 
megtiszteltetésként élte meg, hogy a díszőrség tag
jaként részt vehetett Nagy Imre mártír miniszterel
nökünk temetésén, akit őszintén tisztelt, becsült. 
Nem csak politizált, hanem felkészülten, élő lexikon

ként történelmet tanított. Kevesen ismerték úgy nyel
vünket, népünk történetéi, mint ö. Aki tanításra vál
lalkozik, köteles - lenne - példás tudással és példás 
nyelvhasználattal kiállni a gyermekek elé. István ezt 
tette. Tanított, amíg tudott. Ameddig a családját ért 
tragédiák tönkre nem tették, és ö egy életen át nem 
tudott menekülni a szomorú emlékek elől. Végső bú-
csúzásként szép emlékű alsósági tanítóm - Szakály 
Dezső bácsi — verséből vett sorokkal emlékezem 
Rád, kédves István: 

„Tanító vagyok, magyar tanító. Másnak nem so
kat mond ez a két szó, de nekem minden. Maga az 
élet. Múlt, jelen, jövő! Biztos ígéret arra, hogy né
pem mellett állhatok, és dolgos embereket formál
hatok!... Mindenkor, mindig tanító vagyok. Minden
kor, mindig az is maradok!" 

Isten Veled, velünk! 
Pőcze Istvánné az MDF Celld. Szervezetének elnöke 

Hirdetmény 
méhészeknek 

A 41/1997. (V. 28.) sz. FM. ren
delet szerint: „A méhészkedést min
den év február végéig, az újonnan 
kezdett méhészkedést pedig nyolc 
napon belül, a méhek tartási helye 
szerint illetékes települési önkor
mányzat jegyzőjének be kell jelente
ni, aki a méhészeket nyilvántartásba 
veszi..." Kérünk mindenkit, aki e kö
telezettségének eddig nem tett eleget, 
az 1998. április 15-ig keresse meg a 
Celldömölk Város Polgármesteri Hi
vatal Műszaki Osztályát, hogy a re
gisztrációt - melynek tartalmaznia 
kell a méhész nevét, lakcímét vala
mint a tartás helyét és a méhcsaládok 
számát - el tudjuk végezni. 

Polgármesteri Hivatal 
Celldömölk 

A G R O EN-TA 
MEZŐGAZDASÁGI G É P A L K A T R É S Z SZAKÜZLET 

M T Z , I F A , Z E T O R , T Z - 4 K , alkatrészek, csapágyak, 
szlmeringek, ékszíjak, akkumulátorok kaphatók. 
Kedvező árak, gyors alkatrészpótlás. 

Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
Tel.: 06/60/376-768. 

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Hétvégi ügyelet, telefonügyelet: 06/60/376-768 

ÉRTESÍTÉS 
A MÜLLEX KFT. 

értesíti a tisztelt lakosságot, 
hogy a hétfői 

hulladékszállítási nappal 
érintett városrészen 
1998. április I3-a 

húsvét hétfő helyett 
¡998. április I4-én, 

kedden lesz 
hulladékszállítás. 

FIGYELEM 
1998. március 7-étöl 

minden páros hét 
szombatján 

AUTÓPIACOT 
TARTUNK 

A PIACTÉREN 

Városgondnokság 
Celldömölk 

TAVASZI VASAR 
a celldömölki 

LAKBÉR ÁRUHÁZBAN 
(Tel.: 95/420-139) 

Vesta gáztűzhely 34 400 Ft-tól 41 400 Ft-ig 
Samsung T V 51 cm jSO^tHT 54 900 
Daewoo T V 51 cm 5^mf 52 500 
Lehel hű tő 200 l-es 44 900 
Frottír lepedő 

100 x 200-as j ^ r 650 
Frottír lepedő 

150 x 200-as 960 
Flanel l epedő 

150 x 200-as 1 080 
L e p e d ő 150 x 200-as 580 
Krepp á g y n e m ű 2 300 
Pamut á g y n e m ű 1 580 
Paplan 1 900 

Függönyök, paplanok, párnák, 
pizsamák stb. 

10-20%-os engedménnyel, 
amíg a készlet tart. 

V I D E O T E C H N I K A I 

Celldömölkön a Sági u. 16 sz. alatt! 
Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587 

1 ) 1 , — ¡ 

3 0 : 0 

- TV - VIDEÓ - HIFI 
- KAMERÁK, 
- MIKROHULLÁMÚ SÜTÖK, 
- COMPUTER MONITOROK 

szervizelése és javítása 
garanciával. 

FODOR TAMAS oki, üzemmérnök 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKÜZLET 
Celldömölk, Szentháromság tér 6. Tel./Fax: 95/420-314 

Engedményes háti permetezők, Stihl-mtorfürészek, 
KF-kapálógépek vására a szezonban: 

D-5 18 literes permetezőgép 14 800 13 200 
D-S 14 literes permetezőgép 14 700 13 130 
T K ^ l 5 literes permetezőgép 6 220- 5 600 

STIHL-MOTORFÜRÉSZEK 
JELENTŐS ÁRENGEDMÉNNYEL! 
KF-04 kapálógépek 4,5 LE-től 6 LE-ig. 
Motorfürészláncok méretre készítését, szakszerű gépi élezését 
vállaljuk. 
Tisztelettel várjuk kedves vásárlóinkat: 

B O L L A GÁBOR, ZÁMBÓ I M R E és 
K U R Á N Y I S Á N D O R 
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H A R M O N I A 

Felhívás a víz világnapján 
Kedves életrevaló felnőttek! 
Március 22-e a víz világnapja. Minden nap figyelni kellene a vízzel 

való takarékosságra, természetes vizeink tisztaságára, a világnaphoz kap
csolódóan különösen szeretnénk a figyelmüket felhívni ezekre a fontos 
kérdésekre. 

Naponta átlagosan 170 liter ivóvizet használunk el. Ha mindenki leg
alább egy liter vizet megtakarítana, jelentősen csökkenne az elpazarolt 
víz mennyisége. Ne hagyjuk, hogy feleslegesen folyjon a víz! A csöpögő 
csapokat javíttassuk meg, hiszen percenként 10 cseppből évente 2000 liter 
gyűlik össze. Havonta ellenőrizzük, szökik-e valahol a víz! Fürdéskor 
több vizet használunk, ezért inkább zuhanyozzunk (egészségesebb is)! A 
zöldséget először álló vízben, majd folyó vízben mossuk meg! Ha hideg 
vizet szeretnénk inni, célszerű előre hűteni, nem pedig feleslegesen fo
lyatni a csapból! Ha a fürdőszobánkat víztakarékos zuhanyfejjel, vízfo
lyam-szabályozó csapvéggel, víztakarékos vécélartállyal szereljük fel, ak
kor kevesebb vizet fogyasztunk. Nemcsak saját lakásainkban, hanem a 
munkahelyeken, iskolákban stb. is oda kell ezekre figyelnünk. 

Kerti öntözéskor is vizet takaríthatunk meg, ha jobb szórófejeket vá
lasztunk, vagy az összegyűjtött esővizet használjuk fel. Ha kora reggel 
vagy alkonyatkor öntözünk, nem párolog el annyi víz, és a növényeknek 
is jobb. 

A háztartási szennyvíztermelés gyakorlatilag egyenlő az ivóvízfo¬
gyasztással. Kosárszúrővel kíméljük meg a vízcsap-lefolyót, a csatornát 
a felesleges anyagoktól. Mosó- és tisztítószerek közül válasszuk a kör
nyezetbarát terméket, abból is minél kevesebbet használjunk! Fedezzük 
fel újra „nagymamáink" ötleteit, használjunk természetes anyagokat ta
karításkor, tisztításkor, ezek ráadásul olcsóbbak is. A tisztítatlan szenny
víz által természetes vizeink minősége romlik, és az ivóvizek előállítása 
is egyre nehezebb és drágább lesz. óvjuk természetes vizeinket az ipari 
szennyeződéstől, kiránduláskor ne dobáljunk bele hulladékot! Környé
künkön a Marcal vize fokozott odafigyelést követel, szennyezettsége az 
élővilágát veszélyezteti. 

Vigyázzunk „sérülékeny" környezetünkre! Nem mindegy, milyen pél
dát látunk mi a mai felnőttektói, és mit adunk át majd a mi gyerekeinknek. 
A Föld részei vagyunk. , 

b J Életrevaló üdvözlettel: 
Éppmitízen 

Pénteken a Sághegyen 

Hegyközségi borverseny 
A Sághegy-Kissomlyói Hegy

község 1998. március 27-én, 
pénteken 16 órakor tartja hagyo-
mányeremtő borversenyét. He
lye: MÁV Pinceklub, Sághegy 
(turistaház mellett). Nevezni le
het minden, a Nemzeti Fajtajegy
zékben szereplő fehérborral. Faj
tánként 1 litert kell jeligés, vagy 
három számjeggyel ellátott pa
lackban leadni a verseny színhe
lyén Danka Imre, vagy Hartmann 
József hegyközségi tisztségvise
lőknél. Külön papíron (boríték
ban) kell leadni a termelő nevét 
és a palackon feltüntetett jeligét, 
vagy számot. 

A helyezettek oklevelet kap
nak. Az első három helyezett 
tárgyjutalmat kap. A megfelelő 
lebonyolítás érdekében a borver
senyen való részvételt a vezető
ség kéri március 26-án 20 óráig 
Hartmann József hegybírónál je
lezni, telefonon a 420-330 szá
mon, szóban vagy a Celldömölk, 
Sági u. 28. alatti postaládába. Ne
vezést a helyszínen is elfogad
nak. 

Fajtánként az első öt helyezett 

részt vehet a Somlói Történelmi 
Borvidék Hegyközségi Tanácsa 
április 17-én megtartandó borvi
déki borversenyen. Itt nemzetkö
zileg elismert szakértők végzik a 
borok minősítését. A versenyben 
részt vevők lehetőséget kapnak 
arra, hogy 1998. május 30-án, 
31-én, és június l-jén sági vagy 
kissomlyói bort áruljanak a pápai 
borfesztiválon. A hegyközség két 
árusító pavilont igényelt e célra. 
A részleteket a sághegyi borver
senyen fogják megbeszélni. 

Régi igazság - ritka kivételtől 
eltekintve - , hogy minden terme
lőnek a saját bora ízlik a legjob
ban. Ez nem baj. K i - k i azért jár 
szívesen a szőlőbe, mert úgy csi
nálhatja a dolgait, ahogy azt a 
legjobbnak véli. Persze azért az 
sem árt, ha időnként mások ob
jektív, mértékadó véleményére is 
odafigyelünk. Meggyőződésem, 
tanulhatunk belőle. A megméret
tetésre a legjobb alkalom a bor
verseny. Ezért szívesen látunk 
minden sághegyi gazdát a ver
sengésen. 

Káldos Gy. 

Ne feledje: 
Uj Kemenesalja kéthetente 

Polgármesterek randevúja Kiskunfélegyházán 
Március 6-án már negyedik al

kalommal került sor a városok 
polgármestereinek országos ta
lálkozójára. Ezen a rangos ta
nácskozáson Celldömölköt T ima 
László alpolgármester képvisel
te, akit arra kértem, röviden fog
lalja össze a tanácskozás lénye
gét. 

- A tanácskozás a városi élet 
gondjaival, eredményeivel és jö 
vőjével foglalkozott. Miniszterek 
és államtitkárok a résztvevők 
konkrét kérdéseire rövid vála
szokban indokolták a kormány
zati lépéseket, s így teljesebb kép 
alakulhalott ki mindenkiben a 
városi önállóság jelenét és jövő
jét illetően. 

- Mi foglalkoztatta leginkább 
a jelenlévőket? 

- Visszatérő gondolat volt szá
mos város nehéz anyagi helyzete 
és a kilábalás lehetőségei. Az or
szág általános helyzetéről Kun-

cze Gábor belügyminiszter adott 
reális tájékoztatást. Délután 
szekcióüléseken tárgyaltak a 
résztvevők a gazdasági helyzet
ről, az üzleti világ dolgairól. 
Számos társammal együtt a me
gye és a városok kapcsolatát tag
laló szekció munkájában vettem 
részt. 

- Úgy tudom, ön is hozzászólt, 
mi volt ennek a lényege? 

- A két megye határán lévő 
városunk vonzáskörzetének jö 
vendő lehetőségeiről érdeklőd
tem. A régi városkörnyék - a 
szomszédos megye - lakói köré
ben újólag téma Celldömölk in
tézményeinek vonzó állapota és 
közelsége, értve ez alatt iskolá
kat, kórházat stb. A válaszban el
hangzott: kapcsolatteremtés le
hetséges ugyan egy adott kis te
lepülés és Celldömölk között, de 
a finanszírozás szigorúan köz
igazgatást határokhoz kötődik. 

Ez a tény gondos körültekintést 
kíván egy-egy közös vállalkozás 
kereséseben. Érdekes volt a talál
kozás a gazdasági-pénzügyi v i 
lág képviselőivel. Összességében 
kitűnt, hogy vegyes ér/elmek kí
sérik a modem fejlődés jelensé
geit. 

- Ezen a fórumon adták át-a 
szakma képviselőinek jelenlété
ben - az év polgármestere kitün
tetést... 

- Örömmel töltött el, hogy az 
év polgármestere címet a szom
szédos megye, Veszprém város 
polgármestere kapta. 

- Ilyen fórumokon az elsődle
ges cél a szakmai vélemények ki
cserélése. Volt-e lehetőség kötet
len beszélgetésekre? 

- A szervezők erről is gondos
kodtak, kikapcsolódásra is volt 
mód. A találkozó Bugac neveze
tességeinek megtekintésével fe
jeződött be. Citerazenekar, ének

kar, a környék népdalaiból ösz-
szcállított műsor szórakoztatta a 
sokszáz főnyi közönséget. Alkal
mam volt szót váltani a fogadó 
város. Kiskunfélegyháza, Petőfi 
földje polgármesterével és aján
dékul városunk színes kiadvá
nyait és történetéről szóló köny
veit adtam át. 

Káldos Gyula 

ELNÉZÉST! 
Legutóbbi lapszámunk

ban - számítógépes hibából 
adódóan - az egyik sporthír 
kétszer jelent meg, ugyanak
kor a Szent Benedek Általá
nos Iskola pályázata kima
radt. Elnézést kérünk az 
érintettektől. 

A Szerk. 
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Makkos István polgármester postájából 
Polgármester Úr 

Nevünket nem adjuk nem szeretnénk ha a 
gyerekeinket atrocitás érné az iskolába. Nem 
lehet szó nélkül tűrni azt a rombolást amit a 
Polgármester Úr csinál a városunkba. Tönkre 
tette a ligetünket ami a városunk éke volt. 
Göttman Úr azt a város örömére adományoz
ta városunknak nem pedig, hogy egy jött
ment Polgármester elherdálja. Volt szíve a 
több évtizedes fákat meggyilkolni. Vétkezett 
a természet ellen. Helyre hozhatatlan kárt 
okozott. Máshol zöld területek alakítanak ki 
Maga meg a meglévőt is elvette tőlünk egy 
futtballpályáér amit a városon kívül is tele
píthetett volna. A meggyilkolt fákat a gyer
mekeiben sirassa meg. A liget a gyermekek 
paradicsoma volt. Míg kisgyermekeinkkel a 
homokozóba játszottunk a nagyok nyugodtan 
kerékpározhattak nem kellett a forgalomtól 
félteni őket. Van fogalma mekkora kárt oko
zott a gyermekeinknek? Verje meg az Isten 
érte. Hogy merte a pártunkat lejáratni. Ezt a 
barbarizmust piros könyvvel is elvégezhette 
volna. Még a kommunizmus alatt sem volt 
olyan kártékony vezetője városunknak. Ha a 

Polgármestert lekorumpálják lelkét is eladja 
a sátánnak? Akinek cellbe pénze van annak 
mindent szabad. Úgy táncol ahogy a kommu
nisták fütyülnek. Olajtározóval is nekünk ár
tott megmérgezi az ivóvizünket. Családjának 
majd lesz pénze kristályvízre a nép meg ihatja 
a mérgezett vizet. Ha egy ámokfutó bombát 
dob a tározóba repül az egész város. Szemét 
teleppel is becsapta a lakosságot. M i fizetünk 
más meg herdálja a pénzünket. Az egész vá
ros pusztul. Mikor ki áll az emberek elé szó
nokolni égjen a homlokán a rombolás szé
gyen bélyege. Miért a város szívét kellett egy 
futballpályáér tönkre tettie, hogy annak a 
hasznából is a zsebét tömhesse? Ha nem ál
lítja le az építkezést az „Ablak"ban látja v i 
szont magát. Rendszer váltás után ezekér a 
dolgokér felelnie kell. Jó lenne ha a család
jával együtt elhúzná a csíkot, mert Cellbe 
közutálatnak Örvend. Nagyon sok adat van a 
kezünkben jó lesz ha leállítja az építkezési és 
újra fásítja a ligetet. Végletekig harcolni fo
gunk városunkér, de akkor már névvel. 

(A levelet teljes terjedelmében és változ
tatás nélkül közöltük - a Szerk.) 

A ligetben mindig volt sportpálya 
Nyugdíjazása után Celldömölkön telepe

dett le a sitkei származású csendőralezredes, 
Göttman Bódog. Az első teendői közé tarto
zott, hogy fásította az utcákat, létrehozta a 
Japán-kerthez hasonló ligetet az elhagyott 
apátsági téglaégető helyén, és mindent elkö
vetett a település első, egységes sportegye
sületének létrehozása érdekében, 0 álmodta 
meg a Félix-ligetben felépített első sportléte
sítményeket is. 

Az első kérelem 1912-ből 
1912-ben a Celldömölki SE megalakulását 

előkészítő bizottság elnöke, dr. Pletnics Fe
renc kérelemmel fordult a képviselő-testület
hez, hogy a kialakítás alatt levő Félix-liget
ben korcsolya- és teniszpályákat hozhassanak 
létre. A képviselő-testület a kérelemnek helyt 
adott, és évi 2 (kettő!) korona haszonbérért 
az egyik tavat korcsolyapályának, míg egy 
másik teret teniszpályának engedett át. „A 
Fétix-ligetben átengedett 2.500 négyzetméter 
területen hetek óta lázas munka folyt és most 
már ott áll a munka részleges eredménye, egy 
szépen elkészített, modern berendezésű beton 
teniszpálya" - olvasható a Kemenesalja 
1913. május 18-ai számában. A következő 
évben elkészült a második teniszpálya is. E 
pályák a Koptik utcai óvoda udvara és a ligeti 
játszótér helyén voltak. Mivel később a pá
lyákat a nagy esőzések idején elöntötte a víz, 
1927-ben átkerültek azok a mai helyükre. A 
korcsolyázásra használt tó a mai Koptik utca 
felőli ligeti bejárótól jobbra volt, s ez is mint
egy 2500 négyzetméter területet foglalt el. 
1945 után a korcsolyapálya és a régi tenisz
pályák feltöltésre kerültek. 1959-ben a régi 
teniszpályák feltöltött helyén épült meg Cell

dömölk első kézilabdapályája. Itt éltük át a 
kézilabdázás első szép napjait. 

1944 őszén megszűnt a most már Gött-
mann-ligctnek elnevezett Japán-kert. A né
met katonaság túrta fel először a ligetet, a fák 
tövébe ásott árkokba repülőgépmotorokat he
lyeztek el a bombázások elől. Az első bom
bázáskor légiakna söpörte el a teniszpályák 
társalgóját, Öltözőjét és az elöljáró urak ba
rackosát. A Németországból hazafelé depor
tált ukránok pedig eltüzelték a korcsolyapá
lya melegedő-házát, a sportpálya kerítését. 
Horváth Elek bácsi nyugdíjazásával a liget
ben megszűnt az állandó gondnok, a liget át
járóház lett, éjjelre már nem zárták. Később 
sem futotta állandó gondozóra, sem pedig a 
Japán-kert eredeti jellegének fenntartására. 

Az 1960-as években tanácsi beruházásként 
Bisztrót építettek a ligetbe, és a kerthelyisé
get, valamint a teniszpályákat egészen a 
sportpálya kerítéséig az AFESZ birtokába ad
ták telckkönyvilcg. Most milliókért értékesí
tették a ligetnek ezt a részét. 

Az 1970-es években közel 2000 négyzet
méternyi betonmoastrum épüli korcsolyapá
lyaként a még mindig ligetnek nevezett fel
vonulási parkba. Persze ez is sok százezer 
forintot emésztett fel a közpénzekből, s még
sem lehetett semmire sém használni a szak
szerűtlenül, hebehurgyán megépített sport-
placcot. 

A második kérelem 1997-ből 
1997-ben, az első kérelem után 85 évvel 

később, Antók Zoltán vállalkozó ismét kére
lemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy 
saját költségére felépíthessen egy X X I . szá
zad igényeinek megfelelő labdarúgópályát és 
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lelátót Celldömölknek, de ehhez a ligetnek 
nevezett felvonulási parkhói területet kér be
építésre. Igen. beépítésre, és nem tulajdonba! 
A képviselő-testület hosszas mérlegelés, 
meghallgatás után az építési tervnek megfelelő 
kérelmet jogosnak és elfogadhatónak minősít
ve, elődeihez hasonlóan szabad utat engedett az 
építőnek. A munka megkezdődött, de az indu
latok néha magasra lobbannak. Ott, ahol lehet, 
gátat akarnak emelni, lassítják a munkálato
kat, bosszantják cs borsot törnek engedélyező 
és építő orra alá egyaránt. Feljelentés, fenye
gető levelezés, sárdobálás, mint ahogy az élet 
más területén ezt már megszoktuk. 

Antók Zoltán fizet 
Azok az urak, akik most kárhoztatják az 

önkormányzatot, a sportegyesületet, a polgár
mestert és a jótevő építtetőt, bizony nem 
emeltek a ligetért több mint félévszázadig 
egy jó szót sem. Ha pedig beosztásuknál fog
va tehettek volna érte, nem tettek semmit a 
Japán-kertért. Ők most úton-útfélen azt kérik 
számon, amit elmulasztottak eddig tenni. 
Szónoklataikkal kábítják a tisztes polgárt, pe
dig a döntés az O érdekeit is szolgálja. A 
polgárok gyermekeinek, Celldömölk városá
nak épül a minden igényt kielégítő sportcent
rum. A j ö v ő fiataljai használhatják majd, és 
mindezért Antók Zoltán Fizet! Igen, Antók 
Zoltán vállalkozó, és nem az adózó polgár, 
mert tisztában van azzal, hogy az önkor-
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mányzatnak nincs elegendő pénze arra, hogy 
belátható időn belül megszüntesse az ázsiai 
állapotokat a sporttelepen. Tisztelt urak és úr
hölgyek! Akkor miért bántjuk? Örülni kelle
ne, hogy újra van Cselldömölknek egy „alko
tója". 

A fentieket azért tartottam szükségesnek 
nyíltan elmondani, mert itt az ideje, hogy vé
get vessünk a ligeti nosztalgiának és dema
gógiának. Götünann-liget csak 1944-ig volt! 
Most pedig, mivel képviselőink döntése alap
ján újra sportpálya építése folyik a ligetben, 
majd akkor ill ik megszólalnunk, ha a sport-
centurm elkészül és kivetni való lesz abban. 
Sportszerető és nem sportszerető bízzon az 
önkormányzati döntés helyességében és 
ellenőrizze, hogy az építkezés pontról pontra 
megvalósuljon. - dm • 

A ligeti tó, amit korcsolyapályaként 
használtak, és a melegedöház 1935-ben. 

w 

Központi orvosi ügyelet 

26. csütörtök 
27. péntek 
28. szombat 
29. vasárnap 
30. hétfő 
31. kedd 

1. szerda 
2. csütörtök 
3. péntek 
4. szombat 
5. vasárnap 
6. hétfő 
7. kedd 
8. szerda 
9. csütörtök 

10. péntek 
11. szombat 
12. vasárnap 
13. hétfő 
14. kedd 
15. szerda 
16. csütörtök 
17. péntek 

M Á R C I U S 

Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Schrott Olga 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Gonda Péter 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Nagy János 

Á P R I L I S 

Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kiss Imre 
Dr. Nagy János 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Nagy János 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Mesterházy Gábor 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Nagy János 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Szabó Ildikó 

Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 

Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Marton Istvánné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vas Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 

tájékoztatása szerint 
C E L L D Ö M Ö L K - A L S Ó S Á G és 

CELLDÖMÖLK-1ZSÁKFA városrészek területén -
átszervezés miatt - az elsőfokú hatósági állalorvosi feladatokat 

DR. STERBA KÁROLY állatorvos látja el 
(Celldömölk, Széchenyi u. 26.) 

Polgármesteri Hivatal 
Celldömölk 

Elköltözött az orvosi ügyelet 
AZ ORVOSI ÜGYELET ÚJ H E L Y E N , 

A C S O N T V Á R Y - P A T I K A É P Ü L E T É B E N 

KIALAKÍTOTT RENDELŐBEN TALÁLHATÓ. 

A rendelő! az épület mögötti parkoló felől lehet megközelíteni 

Az ügyelet telefonszáma: 95/423-742 

18. szombat 
19. vasárnap 
20. hétfő 
21. kedd 
22. szerda 
23. csütörtök 
24. péntek 
25. szombat 
26. vasárnap 
27. hétfő 
28. kedd 
29. szerda 
30. csütörtök 

Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Ádám Ilona 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Schrott Olga 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Nagy János 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Pánykó Magdolna 

Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 
Marton Istvánné 
Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 

S Z A K R E N D E L E S E K 

Szemészet 
Vezetője: dr. Gá t i 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 

Psychlá t r la 
Vezetője: dr . Tó th Katal in psychiáter adjunktus 
Rendelés ideje: mindennap 8-14 órá ig 
(minden második és negyedik hét pénteken szakmai továbbképzés 

miatt a rendelés szünetel.) 

Bőrgyógyászat 
Vezetője: dr. Molná r I ldikó bőrgyógyász adjunktus 
Rendelés ideje: Hétfő 8-14 óráig 

Szerda 8-14 óráig 
Csütörtök 8-14 óráig 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
12/1998. (II. 25.) sz. rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, 
bizottsági elnökök tiszteletdíjáról, juttatásáról szóló 

2/1995. (1.11.) sz. rendeletének módosításáról 

1.5 
A 2/1995. ( I . 11.) sz. rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 
(1) A városi képviselőt - a polgármester és az alpolgármester k i 

vételével - havonta 25 000 Ft tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg. 
(2) Ha a képviseld egy bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdí

jon felül havonta 5800 Ft. 
(3) Ha a képviseld kettő, vagy több bizottságnak tagja, a tisztelet

díja az alapdíjon felül havonta 11 600 Ft. 
(4) A bizottság nem képviselő tagja havonta 5800 Ft tiszteletdíjban 

részesül. 
(5) A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül - több 

tisztség, bizottsági tagság esetén is - havonta 20 000 Ft. 
(6) A részönkormányzatok vezetői a bizottsági elnökökkel, a rész-

Önkormányzatok nem képviselő tagjai a bizottságok nem képviselő 
tagjaival esnek egy tekintet alá. 

2 . § 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 1998. 

január l-jétől kell alkalmazni. 

Celldömölk. 1998. február 25. 

Baranyai Attiláné dr. 
j egyző 

Makkos István 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
13/1998. (II. 25.) sz. rendelete 

egyes ingatlanokra elővásárlási jog biztosítására 

Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. 
évi LXXVI1I . törvény 25. § (2) bekezdésében biztosított joga alapján 
az alábbiak szerint rendelkezik: 

1.5 
(1) A képviselő-testület a település rendezett fejlődése érdekében, 

az építési szabályzatban és a szabályozási tervben meghatározott cé
lok megvalósítására az 1. sz. mellékletben meghatározott ingatlanokra 
elővásárlási jogot állapít meg, 

(2) Az elővásárlási jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre ke
rül. 

(3) A képviselő-testület elővásárlási joga gyakorlásáról a megke
reséstől számított 60 napon belül nyilatkozik. 

2 . § 

A rendelet 1998. március l-jén lép hatályba. 

Celldömölk. 1998. február 25. 
Baranyai Attiláné dr. 

jegyző 
Makkos István 

polgármester 

/. sz. melléklet 

SÁGI ÚTTÓL N Y U G A T R A LÉVŐ FÖLDRÉSZLETEK: 

Ipsz. 
1856/5, 1856/7, 1856/8, 1856/9, 1856/10, 1856/11. 
Iksz. 
03/5, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 13/11. 

Izr. 
0461/1, 0461/3, 0461/4, 0461/5, 0461/6, 0461/7, 0461/8, 0461/9, 

0461/10, 0461/11, 0461/12, 0461/13. 0461/14, 0461/15, 0461/16. 
0463/11, 0463/12, 0463/13, 0463/14, 0463/15, 0463/17, 0463/18 

0463/19. 0463/20, 0463/21, 0463/22, 0463/24, 0463/15, 0463/26 
0463/27, 0463/28, 0463/29, 0463/30. 

Ipt 
0469/120, 0469/121, 0469/122, 0469/123 . 0469/124, 0469/125, 

0469/126. 
L 
0469/127, 0469/128, 0469/129, 0469/130, 0469/131, 0469/132, 

0469/133, 0469/134, 0469/135, 0469/136. 
1677/9-22 

SÁGI ÚTTÓL K E L E T R E ESÖ FÖLDRÉSZLETEK: 

Ipt. 
1884. 1881/1-2, 1883/1, 1883/2, 1882, 1886/1-13, 1875, 1874/2, 

1873/4,1873/25.1867/4.1867/5,1867/9,1867/20,1867/21,1867/22, 
1867/23, 1867/24, 1867/25, 1867/26, 1867/27, 2912/1, 2, 5, 6, 7, 8, 
9, 10. 11,0209/16. 0209/25. 

Ivszk. 
1896/1, 1896/3-15, 1894, 1895. 1893, 1892. 
L 
1887. 1888, 1889, 1891/3, 1901/6. 1901/2, 1905 

Ipsz. = szolgáltató jellegű iparterület 
Iksz. = kereskedelmi, szolgáltatási jellegű Iparterület 
Izr. = rekreációs intézményterület 
L . = lakóterület 
Ivszk. = vendéglátási, szolgáltatási, kereskedelmi jellegű 

intézményterület 
Ipt. = termelő jellegű iparterület 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
14/1998. (II. 25.) sz. rendelete 

az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 
8/1997. (II. 19.) sz. rendeletének módosításáról 

Az önkormányzathoz 1998 januárjában érkezett, központi források 
beépítése miatt a pénzügyi tervet a képviselő-testület az alábbiak 
szerint módosítja: 

1.5 
A képviselő-testület az 1997. évi költségvetés bevételi és kiadási 

főösszegét 31 390 E Ft-tal megemeli. 
A bevételi jogcímek: 
- céltámogatás 10 000 E Ft 
-központos í to t t előirányzat 21 390 E Ft 

2 . § 
A kiadások emelkedését az alábbi feladatokon hagyja jóvá: 
-Nép jó lé t i Szolgálat finanszírozása 21 390 E Ft 
- Orvosi gép, műszer beszerzése 10 000 E Ft 

3.5 
A képviselő-testület a költségvetés bevételi jogcímei között az 

alábbi módosításokat végzi: 
Csökkenés: Működési célú hitelfelvétel: 58 583 000 Ft 
Növekedés: Kiegészítő állami hozzájárulás: 58 583 000 Ft 

4. §. 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azon

ban az 1997. évi pénzügyi terv előirányzatainál alkalmazni kell. 

Celldömölk, 1998. február 25. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
15/1998. (II. 25.) sz. rendelete 

az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek vfz- és csatornadíjának 

bérlőre történő áthárításáról 

Celldömölk Város örikormányzatának Kép viselő-testülete a víz- és 
csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. ( I . 31.) MT-rendelet alapján 
az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
(1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában álló 

minden bérbeadás útján hasznosított lakásra és nem lakás céljára szol
gáló helyiségre. 

(2) Nem terjed k i a rendelet hatálya azokra az esetekre, amikor a 
víziközmú" üzemeltetője által szolgáltatott - mellékvízmérővel elkü
lönített - vízért az érdekelt vízdíjat fizet. 

2. § 
(1) A bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatornahasználatért a 

bérbeadónak - a lakbéren, helyiségbéren felül - díjmegtérílést köte
lesek fizetni. 

(2) Díjmegtérítésre az alábbiak szerint kerül sor: 
a) Egylakásos épület esetén: a ténylegesen leolvasott mennyiség 

szerint. 
b) Két-, vagy többlakásos épület esetében, ha alvízmérŐvel nincs 

ellátva: a lakásban lakók száma arányában. 
c) Két-, vagy többlakásos épület esetén, ha alvízmérŐvel csak rész-

Anyakönyvi hírek 
C E L L D Ö M Ö L K 

Születés: Kontics László és Németh Katalin 
leánya: Júlia, Vető István és Maródi Mária 
leánya: Kinga Nóra, Hegyi László Ferenc és 
Dominek Nikoletta Mária leánya: Viktória. 
Horváth János és Rákóczi Erzsébet leánya: 
Klaudia, Kocsi Norbert és Kiss Anna fia: 
Krisztián Norbert. 
Házasság: Árvái Tibor és Szabó Katalin, Do
monkos Tibor és Ágoston Renáta, Erdélyi 
Szabolcs Ottó és Szabó Erzsébet. 
Halálozás: Végh László, Tomsics Józsefné 
sz. Tóth Erzsébet, Simon Jánosné sz. Fodor 
Ilona, Molnár Károly, Herczig Imréné sz. 
Szita Julianna Kovács István Gyula, Fábián 
József, Somogyi E m ő , Káldos Imréné sz, 
Tuboly Emma, Radó György Tamás, Kiss 
Géza. 

K E M E N E S P Á L F A 

Születés: Vass József és Németh Gyöngyi 

PÁLYÁZAT 
A celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola pályá

zatot hirdet az 1998/99-es tanévben 1. és 5. osztályban napközis 
nevelői állás betöltésére. 

Szakmai szempontból előnyt jelenthet a következő szakokból 
szerzett diploma: biológia, földrajz, kémia, fizika. 

Továbbá pályázatot hirdetünk testnevelői állás betöltésére is. 
Pályázhat minden pedagógus, aki az egyházi iskolák hagyomá

nyainak megfelelően magas szakmai és erkölcsi színvonal biztosí
tása mellett elfogadja a keresztény szellemű oktatás-nevelést. 

ben van ellálva: az alvízmérőkön leolvasott vízmennyiségek leolva
sása után fennmaradó vízmennyiség lebontva a lakásban lakók szá
mának arányában. 

d) Két-, vagy többlakásos épület esetén, ha alvízmérőkkel teljesen 
ellátott: az alvízmérők és fővízmérő egyidejű" leolvasása mellett, az 
alvízmérőkön leolvasott részmennyiségek arányában. 

(3) Az alvízmérŐvel rendelkező lakások esetén az alvízmérők le
olvasását a lakást kezelő szerv végzi. 

3 . § 
(1) A lakásokban és nem lakás célú helyiségekben alvízmérő a 

bérlő és bérbeadó költségére egyaránt kialakítható. 
(2) Alvízmérőhcly bérlő által történő kialakításához - az egyéb e 

témát szabályozó jogszabályi feltételek megléte mellett - a lakást 
kezelő szerv előzetes hozzájárulása is szükséges. 

(3) Alvízmérő leolvasására, illetve a költségek szétosztására csak 
a szolgáltató által felülvizsgált és a mérőhely szabványosságát bizo
nyító igazolás beszerzése után kerülhet sor. 

A víz- és csatornadíjak megtérítésére - a mindenkor érvényes díjak 
figyelembevételével - a kéthavonta ténylegesen elfogyasztott víz
mennyiség alapján kerül sor. 

5 . § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 7/1991. 

(IV. 10.) KT sz. rendelet hatályát veszti. 
Celldömölk, 1998. február 25. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 

K E M E N E S M A G A S I 

Születés: Orbán Roland és Horváth Judit le
ánya: Fanni Al iz , Molnár Árpád és Hajmási 
Márta fia: Tamás. 

K E M E N E S M I H Á L Y F A 

Születés: Lang Sándor és Lukács Anikó fia: 
Dániel. 

K E M E N E S S Ö M J É N 

Születés; Hajba Gábor és Fűzfa Henrietta le
ánya: Vivien Henrietta. 

BOBA 
Születés: Kovács Ferenc és Szász Julianna 
fia: Ferenc, 

C S Ö N G E 
Halá lozás : Bókkon Béla. 

K E N Y É R I 
Halá lozás : Tóth Tibor. 

A pályázathoz kérjük mellékelni: 
1. írásbeli szakmai önéletrajzot; 
2. képesítést igazoló oklevél másolatát: 
3. büntetlen előélet igazolására erkölcsi igazolást; 
4. plébánosi vagy lelkészi ajánlást. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1998. március 31-e. 
A pályázatokai postai úton vagy személyesen a Szent Benedek 

Katolikus Általános Iskola címére (9501 Celldömölk. József A. u. 
1. Pf.: 20.) kérjük. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az iskolában 
adunk. Á pályázat elbírálásának határideje: 1998. április 30-a. 

Czupor Attila igazgató 

leánya: Xénia, Szabó Lajos és Váradi Andrea 
fia: Martin Bálint. 

J Á N O S H Á Z A 

Születés: Vacurka Sándor és Hajas Judit 
Márta fia: Gergő. 
Halá lozás : Varga Géza, Mernyei JenŐné sz. 
Keindl Ibolya. 

N E M E S K E R E S Z T Ú R 

Születés: Horváth István Rajmund és Kele
men Rozália leánya: Mi r t i l l . 

N A G Y S I M O N Y I 

Születés: Somogyi János és Gulyás Judit fia: 
Gergő. 
Halá lozás : Szálai Gyuláné sz. Kovács Jolán. 

OSTFFYASSZONYFA 

Születés: Mihácsy Szabolcs István és Sve-
dics Enikő leánya: Réka. 
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4- SPORT <0> eredmények - események <0> SPORT 4> í 
Kézilabda 

K é s z ü l ő d é s a tavaszi fordu lóra 
A celldömölki kézilabda igen

csak megszenvedi a labdarúgás 
elsöpró" népszerűségét, pedig a 
játékosok mindent elkövettek a 
bajnokság színvonalának emelé
se érdekében. A férfiak a tabella 
előkelő' harmadik helyén állnak, 
és biztató reményekkel várhatják 
a tavaszi fordulót. A női csapat 
javára pedig az írható, hogy bár 
csak a kilencedik helyre sikerült 
felkapaszkodniuk, Celldömölk 
város először büszkélkedhet NB 
Il-es női csapattal. Mivel leg
alább egy hellyel kellene feljebb 
lépniük ahhoz, hogy jövőre is eb
ben a mezőnyben tudják folytatni 
a küzdelmeket, ezért minden biz
tatásra, támogatásra és szurkolás
ra szükségük van. 

Négy héten keresztül folyt a 
felkészülési munka, négy héten 
át kínozták magukat a lányok 
azért, hogy a tavaszi idényben 
jobban szerepeljenek. A felké
szülés első szakasza február 13-
án lezárult. Ez jelentette az ala
pozó időszakot, az ezt követő he
tek pedig a formába hozást szol
gálják. Szinte labdát sem fogtak 
a játékosok azelőtt, hogy először 
pályára léptek a sárvári kupán. 
Két csoportban folyt a küzdelem. 
A mieink a szombathelyi tanár
képző főiskolával és a körmendi 
DMTE-vel kerültek az A cso
portba. 

Lendületesen, óriási erőbedo

bással kezdett a csapat a Tanár
képző ellen, és gyorsan több gó
los előnyt szerzett. Erőszakosan, 
de fegyelmezetten védekeztek és 
15:10-es eredménnyel térhettek 
pihenőre. A hatalmas iram, a 
szikrázó párharcok rengeteg 
energiát kivettek a játékosokból, 
de szerencsére a meccs a celldö-
mölkiek javára dőlt el, a végered
mény 23:21 lett. 

A Körmend elleni mérkőzésen 
mintha egy teljesen más csapat 
állt volna fel, gyengén kezdték a 
találkozót, sok hibával kézilabdáz
tak, és ezt kegyetlenül kihasználta 
az ellenfél. A félidőben még csak 
9:6-ot mutatott az eredményjelző, 
de a hajrában gyors indításokkal és 
jó játékkal 27:16-os végeredményt 
tudtak elérni a körmendiek. 

A csoportban elért.II. hellyel a 
B csoport I I . helyezettjével, azaz 
Hegykő csapatával küzdhettek a 
lányok a harmadik helyért. Az el
ső félidőben fej-fej mellett halad
tak, kiegyenlített volt a küzdelem 
a két csapat között. A végére a 
lányok teljesen kimerültek, látha
tó volt a játékukon a fáradtság, 
és ezúttal Hegykő 20:14-es ered
ménnyel bizonyult jobbnak. 
Celldömölk csapata tehát a ne
gyedik helyen végzett. 

Mendel Helgát a toma leg
jobb kapusának választották. 11 
góljával Balogh Bibiána talált 
be legtöbbször az ellenfél kapu

jába. Rajta kívül eredményes volt 
még a két kanizsai játékos, akiket 
a vezetők a csapat erősítése érde
kében igazoltak le. Tokorcsl 
Edit 5. illetve Szerdahelyi Kin
ga 8 gólt rőtt. A csapat további 
tagjai: Gelger Csilla (8). Geiger 
Szilvia (6), Emih Abigél (6), 
Sámson Adrienn (4). Kolgszin-
ger Csilla (4) Berghoffer Zsu
zsa (1), Nagy Krisztina, Csahók 
Mónika, Farkas Boglárka és 
Kiss Annamária. Valószínűleg 
nemsokára Csótár Adrienn, az 
edző is ismét pályára lép, már 
edz a lányokkal. Még több edző
meccset és felkészülési kupát ter

vez a vezetőség annak érdeké
ben, hogy minél több tapasz
talatot szerezzenek a csapat tag
jai és okuljanak a hibáikból. 

Március 29-én mérlegeléssel és 
sorsolással megkezdődik az év ta
vaszi fordulója, a nagy küzdelem 
időszaka a bennmaradásért. Ne fe
ledjük, hogy erős mezőny várható. 
11 csapal legjobbjai lépnek pályá
ra, és mindegyikük győzni akar. 
M i pedig nem tehetünk mást, mint 
elmegyünk a meccseikre és szur
kolunk nekik. A többi a lányokon 
múlik, de azt hiszem egy város ne
vében mondhatom, hogy: HAJ
RÁ LÁNYOK! HA 

A kézilabda NB I I . menetrendje 
Márc. 29. 

Ápr. 04. 

Ápr. 10. 
Ápr. 11. 
Ápr. 18. 

Ápr. 26. 

Ápr. 30. 
Máj. 02. 
Máj. 09. 
Máj. 10. 
Máj. 16. 
Máj. 17. 
Máj. 23. 
Máj. 24. 
Máj. 28. 
Máj. 30. 
Máj. 31. 
Jún. 06. 

Női: Ta tabánya-CVSE-JUBCELL 11.00 óra 
.Férfi: Fűzfő-CVSE-CELLKOLOR 11.00 óra 
NŐi: Cel ldömölk-Körmend 16.00 óra 
Férfi: Celldömölk-Balatonalmádi 18.00 óra 
Női: Sárvár-Celldömölk 18.00 óra 
Férfi: ETO Il .-Celldömölk 17.00 óra 
Női: Celldömölk-Balatonalmádi 16.00 óra 
Férfi: Celldömölk-Győri Mischek 18.00 óra 
Női: Csoma-CelldÖmölk 11.00 óra 
Férfi: Solymár-Celldömölk 14.30 óra 
Férfi: Celldömölk-Győri Széchenyi 18.00 óra 
Női: Cel ldömölk-Győr 16.00 óra 
Férfi: MÁV El Őre-Cél ldömölk 11.00 óra 
Női: Tapolca-Celldömölk 11.00 óra 
Férfi: Kapuvár-Celldömölk 16.00 óra 
NŐi: Komárom-Celldömölk 10.30 óra 
Női: Cel ldömölk-Hegykő 16.00 óra 
Férfi: Tata-Celldömölk 15.45 óra 
Férfi: Celldömölk-Alsóörs-Veszprém 18.00 óra 
Férfi: Celldömölk-Várpalota 18.00 óra 
Női: Tata-Celldömölk • 15.00 óra 
Női: Cel ldömölk-Tanárképző 16.00 óra 
Férfi: Celldömölk-Sopron 18.00 óra 

LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . OSZTÁLY 

A kemenesaljai csapatok a 20. fordulóban egy-egy döntetlent értek el 
- igaz, hazai környezetben. A 21. fordulóban viszont a vönöckiek a for
duló legnagyobb meglepetését szerezve otthonában verték meg a listave
zető Csepreget. A Jánosháza pedig vereséget szenvedett Rábatót faluban. 

Kemenesalja-Rába tótfalu 0:0 
Vönöck, 250 néző, vezette Ráduly D. 
Kemenesalja: Horváth - Nagy A., Sebestyén, Vincze, Princzes - Szálai 

(Berta), László I . , Dénes Sz. - Varga, Rúzsa (Fenyő), Fűzfa. Edző: Marsai 
József. 

Rábatótfalu: Korpics T. - Moldován I . , Dancsecz (Merkli), Moldován 
I I . , Korpics G. - Konkolics (Kulcsár), Csicsai, Anderkó, Egyed - Papfal
vi, Nagy. Edző: Csicsi Ferenc. 

Küzdelmes, jó iramú mérkőzésen általában a hazaiak irányították a 
játékot, de helyzeteik kimaradtak. Ifi: 10:0. 

Jánosháza-Tetra Uraiújfalu 0:0 
Jánosháza, 200 néző, vezette: Meizner. 
Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács T., Rétfalvi, Tóth - Pintér, Horváth 

I . , Varga, Horváth R. - Lenorics (Hermán), Bors (Kiss). Edző: Józsa 
Sándor. 

Uraiújfalu: Pap - Sütő, Sulyok Zs. (Sulyok N.), Sipos - Szár Sz„ Szár 

Zs., Szabó L., Molnár - Varga (Gombás). Szabó I . , Kovács. Edző: Ha 
raszti István. 

Színvonalas, küzdelmes mérkőzésen a I I . félidőben a hazaiaknak több 
helyzetük volt. I f i : 0:1. 

Csép reg-Kemenesalja 0:2 (0:0) 
Csepreg, 200 néző, vezette: Szabó J. 
Csepreg: Gosztom - Szabó, Molnár, Marics, Szemes - Pál (Rózsás) 

Gyurácz, Mészáros (Sárközi), Horváth L. (Nagy K.) - Varga, Steiner, 
Edző: Molnár Károly. 

Kemenesalja: Horváth - Nagy, Sebestyén, Vincze, Dénes - Fenyő, 
Varga, László, Szálai - Fűzfa, Rúzsa. Edző: Marsai József. 

A jól és rendkívül lelkesen játszó vendégcsapat teljesen megérdemelt 
győzelmet aratott a bajnokjelölt otthonában. Góllövők: Rúzsa, Fűzfa. 
Ifi: 3:4. 

Rábatótfalu-Jánosháza 1:0 (1:0) 
Rábatótfalu, 400 néző, vezette: Lóránth. 
Rábatótfalu: Korpics T. - Moldován, Herczeg, Dancsecs, Korpics G 

- Csicsai (Konkolics). Géczi K., Egyed, Anderkó (László) - Papfalvi 
Nagy K. (Kulcsár). Edző: Csicsi Ferenc. 

Jánosháza: Szante - Laczi. Takács T., Tóth, Rétfalvi - Horváth 
(Takács Zs.), Horváth R. (Hermán), Varga - Pintér, Lenorics (Kiss A.) 
Bors. Edző: Józsa Sándor. 

Kemény, küzdelmes mérkőzésen megérdemelten nyert a hazai csapat 
Góllövő: Egyed. If i : 0:3. 

V.L. 
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Diáksport - városi, városkörnyéki terematlétikai verseny 
Lányok 

5-6. osztály 

30 méteres síkfutás: 
1. Mecsén Melinda (Eötvös) 
2. Kovács Annamária (Berzsenyi) 
3. Salí Veronika (Berzsenyi) 

6 körös futás: 
1. Kunyik Veronika (Gáyer) 
2. Balázs Dorottya (Berzsenyi) 
3. Mecséri Melinda (Eötvös) 

Magasugrás: 
1. Szigethy Teodóra (Berzsenyi) 
2. Sali Veronika (Berzsenyi) 

Ötösugrás: 
1. Somogyi Hajnalka (Berzsenyi) 
2. Szigethy Teodóra (Berzsenyi) 
3. Bakonyi Ildikó (Gáyer) 

Súlylökés tömöttlabdával: 
1. Fenyó" Klaudia (Berzsenyi) 
2. Jakab Georgina (Gáyer) 
3. Bödey Dorottya (Gáyer) 

7-8. osztály 
30 méteres síkfutás: 

1. Esztergályos Katalin 
(gimnázium) 

2. Boda Izabella (Gáyer) 
3. Tóth Szilvia (Gáyer) 

6 körös futás: 
1. Bellovics Diána (Gáyer) 

2. Boda Izabella (Gáyer) 2:04.70 
3. Varga Tímea (Eötvös) 2:07.61 

Magasugrás: 
1. Bellovics Diána (Gáyer) 120 cm 

5.18 2. Horváth Mónika (Gáyer) 120 cm 
5.19 3. Ebért Zsanett (Berzsenyi) 115 cm 
5,57 Ötösugrás: 

1. Simon Eszter (Gáyer) 10,57 m 
2:06,3 2. Esztergályos Katalin 
2:06,6 (gimnázium) 10,46 m 
2:06,8 3. Lang Tünde (Berzsenyi) 10,22 m 

Súlylökés tömött labdával: 
115 cm Í. Ebért Zsanett (Berzsenyi) 7,80 m 
105 cm 2. Somogyi Szilvia (Gáyer) 7,60 m 

3. ó r i Melinda (Gáyer) 7,55 m 
9,41 m 
9,00 m Fiúk 
8,91 m 5-6. osztály 

7,10 m 30 méteres síkfutás: 
6,35 m 1. Dummel Dániel (Eötvös) 4,91 
6,15 m 2. Dummel Domonkos (Eötvös) 5,00 

3. Lendvai Péter (Berzsenyi) 5,05 
6 körös futás: 

1. Németh Bálint (Berzsenyi) 1:57,9 
2. Varga Gergő (Eötvös) 1:58.4 

4,97 3. Rákóczi Richárd (Berzsenyi) 1:59.1 
5,19 Magasugrás: 
5,23 1. Pados József (Berzsenyi) 120 cm 

2. Farkas Gábor (Gáyer) 115 cm 
2:00.48 3. Hanzsér Bálint (Berzsenyi) 115 cm 

Ötösugrás: 
1. Orbán Tibor (Eötvös) 10,70 m 
2. Pados József (Berzsenyi) 10,51 m 
3. Dummel Domonkos (Eötvös) 9,71 m 

Súlylökés tömöttlabdával: 
1. Lendvai Péter (Berzsenyi) 8,85 m 
2. Dummel Dániel (Eötvös) 8,50 m 
3. Bogdán Károly (Berzsenyi) 8,20 m 

7-8. osztály 
30 m síkfutás: 

1. Bácskai Gábor (Gáyer) 4,41 
2. Horváth Péter (Eötvös) 4,59 
3. Búzás Balázs (gimnázium) 4,72 

6 körős futás: 
1. Horváth Péter (Eötvös) 1:45,33 
2. Búzás Balázs (gimnázium) 1:47,20 
3. Burján László (gimnázium) 1:55,77 

Magasugrás: 
1. Szabó Ferenc (Gáyer) 143 cm 
2. Hodvonger Zoltán (Gáyer) 140 cm 
3. Németh Csaba (Gáyer) 135 cm 

Ötösugrás: 
1. Somogyi Ákos 

(gimnázium) 11,95 m 
2. Kóbor Ádám (Gáyer) 11,85 m 
3. Kovács Tamás (Gáyer) 11,45 m 

Súlylökés tömöttlabdával: 
1. Bácskai Gábor (Gáyer) 12,20 m 
2. Szabó Ferenc (Gáyer) 11,80 m 
3. Somogyi Ákos (gimnázium) 11,20 m 

Kézilabda 

A tavalyi bajnok az idén is sikeres 
Az elmúlt évben az 5-6. osz

tályosok kategóriájában országos 
diákolimpiai bajnokságot nyert 
Eölvös iskola csapata az idén egy 
korosztállyal feljebb is remekül 
megállja a helyét. Rengeteg a 
meghívásuk, szinte minden hét 
végén játszanak valahol kupa

mérkőzéseket. Nem könnyű a 
dolguk, hiszen mindenki az ő 
skalpjukra pályázik. 

Lajosmizsén a tavalyi diák
olimpia döntőseinek találkozóján 
I . hely; Sellyén, az Ormánság 
Kupán ugyancsak I . hely. Me
gyei diákolimpián fölényes győ

zelmek; Veszprémben a Dunán
túl Kupán I I . helyezés. 

A csapat tagjai közül folyama
tosan kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak: Császár Gábor, 
Grebenár Gábor, Kazári Atti
la, Horváth Csaba, Németh T a 
más és Polgár Ádám. 

Az Eötvös iskolában bontogat
ja szárnyait egy kis harmadikos 
csapat is, amely Veszprémben 
ugyancsak második helyen vég
zett egy évvel idősebb ellenfelek 
között. 

Közülük a legügyesebb Ba
logh Zsolt, Süle Dánlel, Döb-
rönte László, Jakab Attila, Se
bestyén Dávid és Pongor Zsolt 
volt. 

-völgyi-

Torna 

Két továbbjutó Pápára 
Február 21-én Szombathelyen 

rendezték a Diákolimpia megyei 
leány torna versenyét. Városun
kat a Szent Benedek iskola és az 
Eötvös iskola leány tornászai 
képviselték. 

Eredmények: 
/- korcsoport: 
1. Szent Benedek iskola csapa

ta (tagjai: Németh E.. Kozma A.. 
Kertész Zs., Sebestyén R., Bog
nár Zs., Kovács N.) 

4. Szent Benedek iskola után
pótlás csapata 

//. korcsoport: 
X Eötvös iskola csapata (Hor

váth B., Horváth V., Horváth G., 
Németh V., Csupor Sz., Törőcsik 
R.) 

A megyei döntőből a korcso
portok 1-2. helyezettjei jutottak 
tovább a pápai területi versenyre, 
ahonnét az első kettő jut az or
szágos döntőbe. 

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

17 000 forint 
9 500 forint 
6 000 forint 
4 500 forint 
2 800 forint 

800 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terhelt 
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 

10% kedvezményt kapnak. 
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal Cell

dömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti lakos, a 
polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 
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«•» SPORT <0> eredmények - események 4> SPORT ^ 

sárvári csoportjának tavaszi sorsolása 
Március 22. 

Bő-Alsóság D Ó 
Rábapaty-Hegyfalu D O 
Gérce-V ás árosm.-Ostffyasszony fa D O 
Mersevát-Szeleste D O 
Csénye-Pecöl-HOZER D O 
Kőrisment i - N agy simonyi D O 
Szergény-S imaság D O 
Kemenesmagasi-Jákfa D D 

Március 29. , 15 .00 
Alsóság-Kőrismenti D D 
Rábapaty-Csénye D O 
Gérce - V. mi ske-Merse v át D O 
Pecöl-HOZER-5imaság D D 
Szeleste-Jákfa D D 
Ostffyasszonyfa-Kemenesmagasi D-O 
Hegy falu-S zergény D O 
Nagysimonyi-Bő D-O 

Április 5., 15 .00 
Bő-Kőrismenti D O 
Szergény-Csénye D O 
Kemenesmagasi-Mersevát D O 
Jákfa-Gérce-V.miske D O 
Simaság-R ábap aty D O 
Nagysimonyi-AIsóság D O 
Pecöl-HOZER-Hegyfalu D O 
Szeleste-Ostffyasszonyfa D O 

Április 12. , 15 .00 
Bő-Hegyfalu D O 
Alsóság-Oslffy asszony fa D D 
Rábapaty-Szeleste D D 
Gérce-V.miske-Pecöl-HOZER D D 
Mersev át-N agysimonyi D O 
Csénye-S imaság D O 
Kőrismenti-Jákfa D O 
Szergény-Kemenesmagasi D O 

Április 19., 16 .00 
Ostffy asszony fa-K őri sment i D O 
Hegyfal u-Csénye D O 
Alsóság-Mersev át D O 
Rábapaty-Gérce-V.miske D O 
Nagysimonyi-Jákfa D O 
Pecöl-HOZER-Kemenesmagasi D O 
Szeleste-S zergény D O 
Simaság-Bő D D 

Április 26. , 1 6 . 0 0 
Bő-Gérce-V.miske D O 
Mersev át-Rábapaty D O 
Csénye-Alsóság D O 
KŐrismenti-Hegyfalu D O 
S zergény-Ostffy asszony fa D D 
Kemenesmagasi-Szcleste D O 
Jákfa-Pecöl-HOZER DO 
Simaság-N agysimonyi DO 

Május 3., 1 6 . 0 0 
Gérce-V.miske-Kőrismenti D O 
Mersev á t -Csénye D O 
Szeleste-N agy simonyi D O 
Ostffyasszony fa-Simaság D O 
Hegyfalu-Jákfa D O 
Alsóság-Kemenesmagasi D O 
Rábapaty-S zergény D O 
Pecöl-HOZER-BŐ D O 

Május 10., 16 .00 
Pecöl-HOZER-Kőrismenti D O 
Szeleste-Csénye D D 
Ostffyasszony fa-Mcrsev át D-O 
Hegyfalu-Gérce-V.miske DO 
Alsóság-Rábapaty D D 
Simaság-Kemenesmagasi D O 
Nagy simonyi-S zergény D O 
Jákfa-BŐ D D 

Május 17., 1 6 . 0 0 
Bó-Mersevát D O 
Csénye-Gérce-V.miske D O 
Kórismén ti-R ábap aty D O 
Szergény-Alsóság D O 
Kemencsmagasi-Hegyfalu D O 
Jákfa-Ostffy asszony fa D O 
Simaság-Szeleste D O 
Nagysimonyi-Pecöl-HOZER D O 

Május 24 . , 16 .00 
Csénye-K őri sment i D O 
Ostffyasszonyfa-Pecöl-HOZER D O 
Hegyfalu-Nagysimonyi D O 
Alsóság-Simaság D O 
Rábapaty-Jákfa D O 
Gérce-V.miske-Kemenesmagasi D O 
Mersev át—S zergény D O 
Szcleste~BŐ D O 

Május 31 . , 1 6 . 0 0 
Bő-Csénye 
Kórismén ti-Mersev át 
Szergény-Gérce-V.miske 
Kemenesmagasi-Rábapaty 
Jákfa-Alsóság 
Simaság-Hegyfalu 
Nagysimonyi-Ostffyasszonyfa 
Pecöl-HOZER-Szeleste 

Június 7., 16 .00 
Kemenesmagasi-K őri s menti 
Jákfa-Csénye 
Simaság-Mersevát 
Nagysimonyi-Gérce-V.miske 
Pecöl-HOZER-Rábapaty 
Ostffyasszony fa-Hegy falu 
Szergény-Bő 
Szeleste-Alsóság 

Június 14., 16 .00 
Hegyfalu-Szeles te 
Alsóság-Pecöl-HOZER 
Rábapaty-Nagysimonyi 
Gérce-V. mi ske-S imaság 
Mersevát-Jákfa 
Csénye-Kcmenesmagasi 
K őri smen t i-S zergény 
Ostffyasszony fa -Bő 

Június 21. , 16 .00 
Bő-Rábapaty 
Gérce-V. mi ske-Alsóság 
Mersevát-Hegyf alu 
Csénye-Ostffyasszonyfa 
Kőrismenti-Szeleste 
Szergény-Pecöl-HOZER 
Kemenesmagasi-Nagysimonyi 
Jákfa-S imaság 

Június 28., 16 .00 
Simaság-Kőrismenti 
Nagysimonyi-Csénye 
Pecöl-HOZER-Mersevát 
Szeleste-Gérce-V.miske 
Ostffy asszony fa-Rábapaty 
Hegyfalu-Alsóság 
Jákfa-S zergény 
Kemenesmagasi -Bő 

g .] 
e 
Cc 

sonc; 
D D Ce 
D D Dobi 
D D Ke 
D D ÓVy, 
D D Cs 
D D ben. 
D O 67. p 
D O r 

ben. 
Gc 

47. , 1 

D O ben. 
D O Sá 
D D tásétl 
D D rclósi 
D D Sz 
D O Se, 
D O kct s: 
D O vend 

A J 
tavas 

D O 
D O 
D O 
D O 
D D 
D D 
D D 
D D 

D O 
D O 
D O 
D O 
D O 
D O 
D O 

D O 
D O 
D O 
D O 
D O 
D O 
D O 
D O 

Asztalitenisz 
Kanizsa Sörgyár-CVSE-MAVEPCELL 15:3 
Nagykanizsa, NB Il-es férfi mérkőzés. A tartalékosán felálló celli 

csapatnak semmi esélye sem volt a táblázat 2. helyén álló kanizsaiak 
ellen. Győzött: Felleg Gábor (2) és Máthé Gyula. 

CVSE-MÁVÉPCELL-Hévíz 10:8 
Hévíz, NB III-as férfi mérkőzés. Küzdelmes mérkőzésen sikerült 

begyűjteni a 2 bajnoki pontot Hévízen. Győzött: Tamás László (4), 
Tekét Attila (3), Balázs Gyula (2) és a Tamás-Teket páros. 

Kézilabda 
• Harmadik alkalommal rendezték meg Celldömölkön a meghí

vásos Apáczai Kézilabda Kupát, amelyen a Dunántúl hat legerősebb, 
I I I . korcsoportos fiú csapata vett részt. 

Az első mérkőzés után az Eötvös-Apáczai csapatában három 
kulcsember is sérülten játszott, és a csapat a második helyen végzett. 
A tomát a Győr nyerte. 

• A megyei Diákolimpia I I . fordulóját Szentgotthárdon rendezték. 
Az Eötvös csapata minden mérkőzését fölényesen nyerte, így már 
biztos résztvevője a döntőnek. 
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^ SPORT 4> eredmények - események 4> SPORT ^ 

Mérkőzésről mérkőzésre 
CVSE-Antók Nyomda-Kőszegi SE 6:1 (3:0) 
Celldömölk. 1200 nézó". Vezette: Horváth Gábor (Győr), pj. Lo-

sonczi, Garab 
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári, Bognár, Stiber - Nagy I . , 

Dobány, Elekes, Lengyel - Pécz. Csema- Edző: Sebestyén Attila. 
Kőszeg: Marton - Táncsics, Koncz, Markovits, Porpáczi - Lackner, 

ó ry , Sántha. Pónácz - Pápai, Szele. Edző: Neválovits József. 
Csere: Táncsics helyett Németh B., Óry helyett Varsányi a szünet

ben. Elekes helyett Latyák az 58. percben. Pápai helyett Korényi a 
67. percben. Nagy I . helyett Molnár, Csema helyett Orsós a 80. perc
ben. 

Gólszerző: Dobány a 33., Lengyel a 37., Csema a 43., Bognár a 
47., Elekes az 56., Latyák a 89., illetve Győrvári (öngól) az 54. perc
ben. 

Sárga lap: Pongrácz (buktatási kísérletért) a 11., Varsányi (bukta
tásért) az 52., Nagy I . (kezezésért) a 74.. Győrvári (szabálytalan sze
relésért) a 78. percben. 

Szögletarány: 9:0 (3:0) 
Sebestyén Attila, a celldömölki csapat edzője: Lelkes közönségün

ket szép játékkal és természetesen győzelemmel szeretnénk megör
vendeztetni a tavaszi nyitó mérkőzésen. 

A mérkőzésre lassan gyülekezett a publikum, amelynek oka a korai 
tavaszi zivatar volt. A záporesőtől felázott pályán már az első per
cekben támadóan lépett fel a celli csapat. Az első negyedórában a 
hazai csapat kapujához szegezte Kőszeg együttesét, de ekkor még a 
vendégek a Fortuna kegyeltjei voltak. 

3. perc: Csema beadását Csákvári 11 méterről hajszállal lőtte a 
jobb sarok mellé. 

15. perc: Lengyel csapta be a védőjét, ígéretes beadását Nagy I. 
az ötösről mellé durrantotta. 

A második negyedórában sem változott a játék képe. A Kőszeget 
védekezésre kényszerítve támadott a celli csapat. Egyre jobban érző
dött, hogy a vendégek nem sokáig bírják már a kapujukra nehezedő 
óriási nyomást. 

20. perc: Pécz nagy helyzetben kapu mellé emelt. 
21. perc: Dobány bal sarokba tartó félmagas bombáját bravúrosan 

mentette szögletre a kőszegi kapus. 
22. perc: Elekes mintegy 30 méterről hatalmas lövést zúdított az 

ellenfél kapujára. A labda Marton kapus feje fölött a felső kapufán 
csattant. 

25. perc: Lengyel indította pazar labdával Péczet, aki szépen for
dult le a védőjéről, de lövésébe jó ütemben lepett bele Marton kapus. 

27. perc: Koncz hazaadása borzolta a nézők idegeit, de a kitűnően 
bíráskodó Horváth játékvezető most nem látott szándékos hazaadás 
miatt okot a beavatkozásra. 

Az első félidő utolsó harmadában a celli csapat megtalálta a kő
szegi retesz zárjának kulcsát, és tíz perc alatt, ritkán látható szép 
akciók után, három góllal terhelték meg Marton kapus hálóját. 

33. perc: Pécz labdájával Dobány lépett ki a védők közül és a 
kivetődő Marton kapus mellett küldte a bal sarokba a pettyest. (1-0) 

37. perc: Most Lengyel lépett k i , és a kifutó kőszegi kapus fölött 
a jobb felső sarokba emelte a labdát. (2-0) 

38. perc: Először jutottak gólhelyzetbe a vendégek, ó r y a lest 
reklamáló hazai védők közül ugrotl k i , de óriási helyzetben kapu mellé 
emelt. 

43. perc: A nagy kedvvel játszó Lengyel sokadszor játszotta át a 
kőszegi védelmet, az alapvonalról élesen belőtt labdáját Csema vágta 
a kapuba. (3-0) 

Pukler István, a CVSE volt kitűnő játékosa, vezetője: Jól és nagyon 
szellemesen játszanak a fiúk. Különösen tetszik, hogy sok támadást 
vezetnek a széleken, s ezáltal egymásután alakítják ki a helyzeteket. 
Jó a mérkőzés. 

A szünetben ki-ki vérmérsékletének megfelelően értékelte a celldömölki csapat teljesítményét. Sokan örvendeztek Pécz feltűnően lendü
letes játékán, csak azok a fránya helyzetek... Dicsérték a játékosok 

teljesítményét, szívükbe zárták Elekest, Csernát, akik nagyszerű meg
oldásokkal szórakoztatták a közönséget. Várták a folytatást, ami a II. 
félidő első negyedórájában nem maradt el az I . félidő befejező 15 
percétől. 

47. perc: A kitörő Dobányt csúnyán fellökték a kaputól 20 méterre. 
Rövid ápolás után folytatta a játékot. A megítélt szabadrúgást Bognár 
a sorfal mellett nagy erővel csavarta a bal sarokba. Marton kapusnak 
esélye sem volt a hárításra. (4-0) 

52. perc: Elekes a jobb oldalról ívelt bc a kapu elé egy szabadrú
gást, amelyre Csákvári nagyszerű ütemben érkezett, fejese a bal ka
pufa belső vasáról pattant k i . 

54. perc: Pápai a bal oldali 16-os vonalról lőtte kapu elé a labdát, 
amely a menteni akaró Gyórvári térdéről a jobb sarokba vágódott. 
Öngól. (4-1) 

56. perc: Elekes most a bal oldalról lőtt be félmagasan egy szög
letet. Pécz mozdulata megzavarta a kőszegi védőt, akiről a labda saját 
kapujába került. Öngól. (5-1) 

A négygólos vezetés után a hazaiak egy kissé visszafogtak a len
dületből, igaz egy-egy kiugratás, kiugrás továbbra is jelezte, hogy a 
celli csapat jól felkészült , s jobb erőkből áll ellenfelénél. 

73. perc: Latyák rossz hazaadása okozott némi izgalmat a nézőté
ren, de Szép kapus kifutva meghiúsította a vendégek gólszerzési le
hetőségét. 

75. perc: Lengyel - Pécz - Lengyel akció futott a bal szélen. 
Lengyel beadásába Marton szerencsétlenül nyúlt bele, a kezéről fel
perdült labdát Nagy I . kis híján a kapuba továbbította. 

A mérkőzés utolsó 15 percében a Kőszeg végleg a padlóra került. 
Játékosainál egyre szembetűnőbb volt az erőnlét hiánya. A cetli csa
pat újra magasabb fokozatba kapcsolt, és sorra vezette támadásait 
az ellenfél kapuja ellen. 

79. perc: Bognár a tőle megszokott okos, irányító játékán túl fel
tűnő kedvvel vette célba a mérkőzésen többször is a kőszegi kaput. 
K i tudja, most hányadszor engedett meg az ellenfél kapujára egy nagy 
erejű lövést, amely a kapus előtt megpattant, de Marton óriási bra
vúrral a kapu fölé tudta tornászni a labdát. Mindketten megérdemelték 
a közönség tapsát. 

90. perc: Minden jó . ha a vége jó! - gondolta Latyák, aki szem
fülesen szerzett egy elpuskázott Pécz-helyzctből labdát, majd nagy 
nyugalommal lőtt a kapuba. (6-1) 

Antók Zoltán, szakosztály-igazgató: Nagyon élvezetes, gólokban 
gazdag mérkőzést láthattunk. Örülök, hogy a közönséget jól szóra
koztatták a játékosok. Bízom abban, hogy a Iliik ezt még többször is 
megteszik a tavaszi fordulóban. 

A celldömölki csapat játékával igazolta, hogy valóban jól sikerült 
a bajnokságra a felkészülésük. A pálvára kilátogató több mint ezer 
néző elégedetten távozott, nagyszerű egyéni és csapatteljesítményt 
láthatott, és szebbnél szebb góloknak tapsolhatott. Egy ilyen mérkőzés 
után lehet mondani, hogy ezért érdemes futball-meccsre járni. A já
tékosok, akik a szünetben és a mérkőzés végén a közönség vastapsa 
mellett vonultak le a pályáról, minden dicséretet megérdemelnek. 
Valamennyien jó teljesítményt nyújtottak, de a jók közül még jobbnak 
tűnt Dobány, Bognár, Elekes, Lengyel, Pécz és Cserna játéka. 

Előmérkőzés: j v . Losonczi, A Bíró - Somogyi, Mórocz T.. Nagy, 
Mórocz R. - Vass (Sebestyén), Szabó A. (Németh). Bodor. Szabó Sz. 
(Csőre) — Kunos (Major). Nyári Összeállításban szereplő celli ifjúsági 
csapat 2-0 (1-0) arányú megérdemelt győzelmet aratott. GóllÖvő: 
Nyári, Vass. 

CVSE-Antók Nyomda-Tapolcai Bauxit SE 4-0 (3-0) 
Tapolca, 300 néző. Vezette: Halász László (Zalaegerszeg), pj. F i 

iinger, Székedli 
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári. Latyák, Stiber - Nagy I . , 

Dobány, Bognár, Lengyel - Csema, Elekes. Edző: Sebestyén Attila. 
Tapolca: Kovács - Baumann, Németh, Hegedűs, Molnár - Kasza, 

Zöld, Bakler, Koronczi - Renczes, Horváth. Edző: Gőcze Gyula. 
Csere: Zöld helyett Bársony a 60., Renczes és Kasza helyett Farkas 

(Folytatás a következő oldalon) 
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Mérkőzésről mérkőzésre 
(Folytatás az előzd oldalról) 

és Tóth a 64.. Gyórvári helyett Orsós a 78., Cserna helyett Csertán a 
85. percben. 

Gólszerző*: Elekes a 36.. Dobány (11-esból) a 38., Csákvári a 40. 
és 80. percben. 

Sárga lap: Lengyel (szabálytalan szerelésért) a 26., Molnár (bukta
tásért) a 36., Horváth (szabálytalan szerelésért) a 49. percben. 

Szögletarány: 11:3 (3:3) 
Szentgyörgyi József, a celldömölki csapat pályaedzóje: Csapatunk 

jó formában van, biztos győzelmet várok az első tavaszi idegenbeli 
mérkőzésünkön. 

Viharos északi széllel szemben kezdte a CVSE-Antók Nyomda már
cius 14-én a Tapolca elleni mérkőzést. Tapogatódzó játékkal indult a 
meccs. Ahogy teltek a percek, egyre nagyobb mezőnyfölénybe került 
a celldömöki csapat. Azonban hiába szorult be a Tapolca, az első 
félórában védelmük még ellent tudott állni a meg-megújuló kék-sárga 
rohamoknak. A celli fölényre jellemző volt, hogy volt időszak, amikor 
az ellenfél 10 percen keresztül a félpályán jóformán át sem lépett. 

12. perc: A kapura törő Győrvárit a 16-oson belül Németh csak 
szabálytalanság árán tudta szerelni, de Halász játékvezető továbbot 
intett. 

28. perc: Bognár szabadrúgásból indította a bal oldalon Stibert, 
akinek a beadása túljutott az alapvonalon. 

A mérkőzés ezen időszakában már örömmel nyugtázta a szép számú 
celldömölki szurkolósereg, hogy egyre magabiztosabban játszik csa
pata, amely végül, az előzőfoduló mérkőzéséhez hasonlóan, az utolsó 
mozgalmas negyedórában 5 perc alatt padlóra küldte az ellenfelét. 
Ez a játékrész tömény izgalommal volt telítve. 

36. perc: Csákvári mértani pontossággal tette a ki tűnő formában 
játszó Elekes elé a labdát, aki eddig is hol a jobb, hol a bal 
oldalon forgatta meg a hazai csapat védőit, most pedig egy pazar 
mozdulattal csapta be Hegedüst, majd bal lábbal a rövid sarokba 
bombázott. (1-0) 

38. perc: Dobány gurított le egy szabadrúgást Elekesnek, aki Nagy
hoz, Nagy pedig a j ó ütemben érkező Dohányhoz játszott. Dobányra 
egyszerre három védő is rátámadt, de Molnár csak szabálytalanul 
tudta szerelni. Halász játékvezető most sípolt, és a 11 -es pontra mu
tatott, sőt Molnárnak a sárga lapot is felmutatta. A büntetőt a sértett 
a balra vetődő kapus mellett a jobb sarokba lőtte. (2-0) 

40. perc: Lengyel elől szögletre mentettek a hazai védők. A szög
letet balról Elekes lőtte be. Á jól ívelt labdára Csákvári négy védő 
közül ugTott fel, és azt remekül csúsztatta a jobb sarokba. (3-0) 

42. perc: Szabadrúgáshoz jutott a Tapolca. A labdát Kaszás ívelte 
kapu elé, amely a védőkről Bakler ele pattant, de a középpályás óriási 
helyzetben, négy méterről a felső vasra vágta a pettyest. 

44. perc: Csákvári a jobb oldalon indította Dohányt, de előle a 
labdát a védők visszafejelték, amit Bognár szerzett meg. Bognár Len
gyelt akarta helyzetbe hozni, de az utóbbi túlfutott a labdán, és az a 
sarkáról visszapattant Elekes elé, aki 18 méterről hatalmas lövést 
zúdított a bal sarok felé, de Kovács kapus bravúros védéssel menteni 
tudott. 

Molnár Zoltán, vállalkozó, a CVSE-Antók Nyomda törzsszurkoló
ja: Annak ellenére, hogy fölényben voltunk, nehezen indult be a gól
gyártás, de aztán végül is 5 perc alatt eldöntöttük a mérkőzést. 

A második félidő is celldömölki fölénnyel indult, de a kimaradt 
helyzetek után a kényelmes, sok passzos focit választották a celli 
játékosok. A tapolcai csapat kétségbeesetten védekezett, javukra szól. 

hogy állták a rohamokat. A mérkőzés végére elfáradt a hazai csapat, 
s csak a szerencse mentette meg kapujukat az újabb góloktól. 

56. perc: A sok helyzet közül a legnagyobbat Cserna hagyta k i . 
Dobány indította pazar labdával, már csak a kapussal állt szemben, 
amikor 7-8 méterről a kapu fölé bombázott. 

58. perc: Csákvári távoli szabadrúgását tornázta kapu fölé a 
hazaiak kapusa. 

77. perc: Dobány indíthatta Nagyot, akit az ötösön szerelni tudtak 
a védők. 

80. perc: Bognár a félpályáról indította Eleket a jobb oldalon, aki egy 
szép csel után Orsóshoz továbbított. Orsós lövésébe sikerült a védőknek 
belelépni, a labda szögletre vágódott. A szögletet Elekes jobb oldalról a 
hosszú oldalra ívelte, a labdára Bognár ugrott és fejelte kapura, de Csák
vári a fejesre berobbant és két méterről a léc alá fejelt. (4-0) 

Sebestyén Attila, a CVSE-Antók Nyomda edzője: A mérkőzésen 
úgy alakult minden, ahogyan azt elterveztük, ö rü lök , hogy jó szóra
kozást nyújtottunk a szurkolóinknak, akik elkísérték a csapatot Ta
polcára. A csapat jó formában van, szeretnénk ezt tartósan megőrizni. 

Két mérkőzésen tíz gólt lőni még akkor sem semmi, ha tudjuk, hogy 
az ellenfelek a tabella utolsó harmadában foglalnak helvét. A látottak 
alapján nyugodtan lehet állítani, hogy a CVSE-Antók Nyomda mos
tani csapata jobb az őszinél. Tapolcán a hétközben megsérült Pécz 
nélkül is meggyőző támadójátéknak lehettek szemtanúi a csapat szur
kolói, akik szintén azt remélik, hogy a csapat tartósítani tudja formá
ját. Tapolcán a jobbik csapat nyert, melynek minden egyes tagja lelkes 
és jó játékot mutatott. Elekes és Csákvári játéka kiemelkedett a me
zőnyben, rajtuk kívül Lengyel, Györvári és Dobány nyújtott remek 
játékot. 

Előmérkőzés: jv . Fiiinger. A Bíró - Somogyi, Mórocz T., Szabó Sz. 
- Szabó L . - Vass. Szabó A. (Sebestyén), Boda, Csőre (Németh) -
Kunos, Nyári összeállítású celli ifjúsági csapat 4-2 ( l - l ) arányú ve
reséget szenvedett. Az ifi legrutinosabb játékosai mondtak csődöt az 
ideges hangulatú mérkőzésen. Góllövő: Boda, Somogyi. Sárga lapot 
kapott: Nyári, Mórocz T.. Szabó A. -titn-

LEGFRISSEBB: 
CVSE-Antók N y o m d a - S z e n t g o t t h á r d 0-0 

A 

E L L E N F E L E K R E VÁRVA... 
Márc ius 29-én Lebenyre utazik a CVSE-Antók Nyomda lab

darúgó-csapata. Ellenük az ősszel hazai pályán 4-1 arányban győ
zött a celli gárda. Az eredmény a vendégcsapatra nézve volt 
hízelgő. De vajon most a tavasszal sikerül-e a három bajnoki 
pontot elhozni a Lebeny otthonából? Amennyiben a celldömölki 
játékosok tudásukhoz méltó játékkal rukkolnak k i , akkor minden 
bizonnyal az eredmény sem marad el. T i p p : 2, X , 1 

Április 5-én újabb rangadóra kerül sor Celldömölkön. Az el
lenfél a bajnokságban egyenletesen jó teljesítményt nyújtó csor
nai együttes lesz. Az ősszel a CVSE-Antók Nyomda szerencsét
len vereséget szenvedett Csornán, a hosszabbításban kapott elke
rülhető góllal 1:0 arányban. A vereségért visszavágni óhajtó celli 
együttes mindent elkövet a győzelem érdekében, ezért bátran 
állítjuk, hogy kitűnő mérkőzésre számíthat a ligeti-pályára kilá
togató közönség. Mindenesetre a celli csapat végelszámolásánál 
a Csorna elleni mérkőzés eredménye nagyot nyom a latban. 
T i p p : 1 
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