
X. ÉVFOLYAM, 17. (169. ) SZÁM • 1998 . S Z E P T E M B E R 10 . 
^r©4znet lo» 

Könyvtár 
CeHdömö* 

KEMENESALJA 
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ L A P J A • ÁRA: 3 4 , 5 0 F O R I N T 

Köszöntjük 
a celldömölki 
nagybúcsúra 

érkezett 
zarándokokat! 

A 250 éves kegytemplom évfordulójának 
ünnep i p r o g r a m j a i r ó l a lap 3. o lda lán 
köz lünk előzetest. 

Választási 
előkészületek 

Hol tartanak városunkban a választási 
el őkészü letekkel? Ezzel a kérdéssel kerestük 
meg Baranyai Att i láné dr.-t, a helyi válasz
tási iroda vezetőjét, akitói több hasznos vá
lasztási tudnivalót is kaptunk. 

— Göncz Árpád köztársasági elnök július 
31-én tú"zte k i a választás időpontját, ezzel 
egyidóben - a választási névjegyzék Összeál
lításával - megkezdtük az előkészületeket. A 
felvételről szóló értesítést az ajánlószelvé
nyekkel együtt augusztus 17-18-án kézhez 
kapta valamennyi celldömölki választópol
gár. 

Augusztus 19-e és 26-a között közszemlére 
tették k i a névjegyzéket, amivel kapcsolatban 
észrevétel nem érkezett. A képviselő-testület 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Csatlakoznának a tisztítóműhöz 
a városkörnyéki települések 

Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
Képviselő-testületi ülést tar-

ottak az elmúlt héten a celldö-
nölki városatyák. A napirenden 
öbb téma is szerepelt. Elsőként 
teszámolót tartott Makkos István 
lolgármester a lejárt határidejű 
latározatok végrehajtásáról. 

Vinter József, a Közművelő-
lési, Oktatási, Gyámügyi és 

Sport Bizottság elnöke elfoga
dásra ajánlotta a bizottság négy 
éves munkájáról szóló beszámo
lót, a következő kiegészítéssel. 
Megköszönte mindazon szemé
lyek közreműködését, akik a 
„háttérből" segítették munkáju
kat. Véleménye szerint nem volt 
könnyű helyzetük, hiszen állan

dó változások közepette dolgoz
tak. Ennek ellenére szakszerűség 
és racionalitás jellemezte a mun
kájukat. A következő képviselő
testületnek is számolnia kell az
zal, hogy pénzigényes területről 
van szó, tehát előrelátó, tervező 

(Folytatás a 3, oldalon) 

Négy jelölt ismert 
a polgármesteri 

tisztségre 
Lapzártáig négy polgármesterje

lölt személye vált ismertté Celldö
mölkön. Balogh László MÁV-fő-
tanácsos független jelölt, támogatja 
a Celldömölki Polgári Kör Egyesü
let. A Magyar Szocialista Párt szí
neiben Fehér László tanár, a 
CVSE ügyvezető elnöke indul. A 
Fidesz MPP jelöltje László Tibor. 
Makkos István újbóli megválasz
tását a Celldömölk Városáért 
Egyesület támogatja. 

Vezető már van, 
szeptemberben nyílik 
a Tourinform Iroda 
A Kemenesaljái Művelődési Központ ad 

helyet az újonnan létrehozott Tourinform 
Irodának. Még a nyár folyamán pályázatot 
frtak ki a vezetői álláshely betöltésére. A 
meghirdetett állásra öt jelentkező adta be a 
pályázatát. Az intézmény igazgatója, Pálné 
Horváth Mái •ia arról tájékoztatott, hogy a 
celldömölki Horváth Melinda kapta meg 
* lehetőséget arra, hogy a szeptemberben 
induló iroda vezetését ellássa. Következő 
számunkban bemutatjuk Őt. Nagy sikert aratott a Cell Cup nemzetközi sport- és kulturális fesztivál. Az eseményről a 14. oldalon 

közlünk részletes beszámolót. Hetényi László felvételén a jelmezes felvonulás résztvevőinek egy csoportja. 
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Választási előkészületek 
(Folytatás az 1. oldalról) 

augusztus 26-án választotta meg a választási 
szerveket. 

A helyi választási bizottság elnöke Lenner 
József lett. Tagjai: Kovács Kórolyné dr. és 
dr. Smidéliusz S á n d o r . Póttag: dr. Varga 
G á b o r n é . 

A választási körzetek szavazatszámláló bi 
zottságainak összetételén néhány körzetben 
módosított a képviselő-testület részint azért, 
hogy tagjai ne másik választókörzetből legye
nek, másrészt pedig azért, hogy ne legyen 
összeférhetetlenség amiatt, ha hozzátartozó is 
indul a választásokon. 

A választókörzetek egyébként változatla
nok, mind a 9668 választópolgár ott szavaz
hat, ahol az országgyűlési választásokon. 

Baranyai Attiláné felhívja a választók f i 

gyelmét, hogy az ajánl őszei vényeket ponto
san töltsék ki - már aki él az ajánlás lehető
ségével. Ne hagyják üresen a „Jelölő szerve
zettek) neve vagy „független jelölt" rovatot 
se! 

Fontos tudnivaló, hogy minden választó
polgár csak a lakóhelyén adhatja le a szava
zatát, kivéve, ha a tartózkodási hely létesíté
sére a választások kitűzését megelőzően ke
rült sor, és az erre vonatkozó igazolást a pol
gármesteri hivataltól megszerezte. 

Megkérdeztük, hogyan szavazhat az a vá
lasztópolgár, aki mondjuk a szavazás napján 
a szombathelyi kórházban fekszik. Azt a vá
laszt kaptuk, hogy annak sajnos ezúttal nincs 
módja szavazni. Helyben mozgó urnát v i 
szont - indokolt esetben - igényelhetnek a 
szavazók. Völgyi L. 

Visszavonták 
a nyilatkozatot a romák 

„Ismét alakulna cigány kisebbségi ön
kormányzat Celldömölkön" - útuk előző 
lapszámunkban. Ez a hír akkor meg is felelt 
a valóságnak, azóta azonban változott a 
helyzet - tájékoztatott Baranyai Attiláné 
dr., a helyi választási iroda vezetője. A jog
szabályokban előírt határidőig ugyanis 9 
személy valóban kezdeményezte a kisebb
ségi választást Celldömölkön. A helyi vá
lasztási bizottságnak ilyen esetben szep
tember 3-áig kellett kiírnia a kisebbségi vá
lasztást. A választást kezdeményező 9 ál
lampolgár - még a kisebbségi választások 
kitűzését megelőzően - augusztus 26-án 
visszavonta a kezdeményezésre vonatkozó 
nyilatkozatát. így a választásokat követően 
egyelőre nem lesz cigány kisebbségi ön
kormányzat Celldömölkön. V.L. 

Ismét alakult egy társadalmi szervezet 

Egyesület Celldömölk városáért 
Celldömölk Városáért néven 

új egyesület alakult Celldömöl
kön. Szabó Endre, az egyesület 
elnöke elmondta, hogy szándé
kuk szerint most elsősorban az 
önkormányzati választásokra 
koncentrálnak, megpróbálnak 
képviselőket juttatni az október
ben megalakuló új képviselő-tes
tületbe, de később, a választások 
után szintén folytatják a tevé
kenységüket. 

Az alapító tagokat elsősorban 
az vezérelte, hogy véleményük 
szerint jelenleg Celldömölkön 
nincs olyan párt, amely megfele
lőképpen tudná képviselni az ál
taluk elképzelt értékeket, ame
lyek nem pártpolitizálás, hanem 
a városért folytatott politizálás 
révén juttathatók érvényre. Az 
alakuló közgyűlésen a célok kö

zött első helyen szerepel a város 
fejlődését alapvetően meghatáro
zó gazdasági elet kialakításának 
támogatása, az idegenforgalom 
fejlesztése, az idősekről és a fia
talokról való gondoskodás rend
szerének bővítése. Véleményük 
szerint az eddigi önkormányza
tok a lehetőségeket nagyjából k i 
használva megteremtették a lehe
tőséget a további eredményes vá
rosépí tőmunkához, és ezt a mun
kát folytatva Celldömölk lassan 
behozhatja a múltbői eredő, több 
más városhoz viszonyítva meglé
vő lemaradását. 

Ügy látják, hogy a jó színvo
nalú oktatás és a még fejlesztésre 
váró kulturális élet résztvevői 
megfelelő és még kihasználatlan 
szellemi erőforrással rendelkez
nek, így van lehetőség megfelelő 

aktivitással a még magasabb 
színvonal kialakítására, a közéle
ti aktivitás életre hívásával e té
ren is. Az egyesület törekszik a 
környék településeivel való kap
csolatfelvételre, Kemenesalján 
szorosabb együttműködés kiala
kítására. Ennek jegyében már 
ezen a választáson a megyei köz
gyűlési képviselő-választáshoz 
listái kívánnak állítani, felkérve 
a vidéki önkormányzatokat és a 
lakosságot ennek támogatására. 
Biztosak abban, hogy Celldö
mölknek és Kemenesaljának biz
tató jövője lehet, ha az önkor
mányzati munkában is a valódi 
összefogás dominál majd, és nem 
különböző, esetleges gazdasági 
érdekcsoportok képviselői jutnak 
többségi szerephez a képviselő
testületben. 

tők jelentkezését, mindenki szá
mára lehetővé téve az aktív rész
vételt, akik ötletükkel, jőszándé-
kukkal és önzetlen munkájukkal 
hozzá kívánnak járulni a város 
fejlődéséhez. 

Az alapítók között mindhárom 
városrész képviselői megtalálha
tók. Alelnökké Erdélyi Antal al
sósági részönkormányzat-vezetői 
választották. Képviselő-jelöltjei 
sorrendben a következők: Szabó 
Endre, Németh Dénes, dr. Ko
vács Antal , dr. Hollósy István, 
Szakács László , Vravuska 
Gyula, Heiner Imréné , Géc: 
Zoltánná, Erdélyi Antal és Far 
kas Zoltán. Polgármesterjel öl tjü 
a jelenlegi polgármester, Makkos 
István. 

A Celldömölk Városáért Egye
sület szeptember 9-én 18 órakor 
tartja bemutatkozó tájékoztatóját a 
Kemenesalj ai Művelődési Köz
pontban, ahová várják az érdeklő
dőket és az aj ánlócédu Iákat. 

Négy hét múlva 
jelöltbemutatkozás lapunkban 

Az Új Kemenesalja, a város közszolgálati lapja - hivatásának 
eleget téve - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően egy alka
lommal és meghatározott terjedelemben ezúttal is ingyenes bemutat
kozási lehetőséget kínál a jelölteknek, illetve a jelölő szervezeteknek 
a választás előtt. Október 8-ai lapszámunkban minden polgármester
jelölt egy teljes újságoldalon ismerteiheti programját, illetve közölhet 
bemutatkozó írást, amelyhez természetesen fényképet is lehet mellé
kelni. Ugyancsak egy teljes oldalt kapnak jelöltjeik népszerűsítésére 
a jelölő szervezetek, beleértve a pártokat és a társadalmi szervezete
ket. A független képviselő-jelöltektől is várunk rövid bemutatkozó 
írást. Támpontként közöljük, hogy egy újságoldalra mintegy 90 -
hatvan leüléssel készült - gépelt sor fér, plusz egy fotó. Aki ennél 
terjedelmesebb anyagot küld, annak számolnia kell a rövidítéssel. 

A választási cikkek leadási határideje szeptember 28-a, hétfő 
délelütt 10 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal, Molnár Gábor 
szakreferens szobája. 

Július l-jén kezdték meg a Vas Megyei Munkaügyi Központ Celldömölki 
Kirendeltsége épületének felújítását, átalakítását. Mint arról Soós Ferenc, < 
kirendeltség vezetője tájékoztatott, a munkálatok mintegy 16 millió forintba 
kerülnek. A 270 négyzetméter alapterületen - a tervek szerint szeptember 
30-tól - már valóban kulturált körülmények között fogadhatják a hozzájuk 
fordulókat a kirendeltség alkalmazottai. -vl 
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Csatlakoznának a tisztítóműhöz 
a városkörnyéki települések 

(folytatás az I. oldalról) 
munkával lehet csak megkezdeni 
a következő négy évet. A bizott
ság munkájáról szóló beszámolót 
a képviselő-testület elfogadta. 

Ezt követően a Pénzügyi, Gaz
dasági Bizottság elnöke, Nagy 
Kálmán kapott szót. Ha valami, 
akkor a pénzügyi bizottság mun
kája reflektorfényben zajlott -
vélekedett a bizottság első embe
re. Nem volt könnyű dolog a vá
ros érdekeit szem előtt tartva a 
szűkös anyagi kereteken belül 
maradni. Maradt még egy fontos 
feladatuk: viszonylag kis hiány
nyal, zökkenőmentesen átadni a 
pénzügyeket a következő testü
letnek. Két fontos konzekvenciát 
vont le Nagy Kálmán az elmúlt 
négy év munkájából: a jövőben 
csak írásbeli előterjesztésekkel 
szabad foglalkozni. Valamint: k i 
kell bővíteni a bizottságot még 
több „külsős" szakemberrel. Be
számolójukat a képviselő-testület 
elfogadta. 

Ezután Makkos István polgár
mester elfogadásra ajánlotta a vá
ros 1998. évi pénzügyi tervének 
első féléves teljesítéséről szóló 
referendumot. - Az első féléves 
gazdálkodás pénzügyileg zavar
talan volt, melynek fő okai: egy

részt elég magas összegű pénz
maradványkeletkezett 1997-ben, 
másrészt a betervezett beruházási 
feladatokra a kifizetés az első fél -
évben nem volt jelentős, vala
mint a tervezett ingatlan
értékesítések az év elején realizá
lódtak - hangzott el a beszámoló 
lényege, melyet a városatyák el
fogadtak. 

Élénk vitát váltott ki a képvise
lő-testület tagjai között a szenny
vízzel kapcsolatos kérdés. Cell
dömölk vonzáskörzetébe tartozó 
falvak (Mersevát, Tokorcs, Ke-
menesmihályfa, Kemenesszent-
márton) vezetői megfogalmazták 
kérésüket, miszerint szeretnének 
rácsatlakozni a városi szennyvíz
tisztítóra. Makkos István polgár
mester vitára bocsátotta a kér
dést: megadja-e a város ezt a le
hetőséget a környékbeli falvak
nak a jó kapcsolattartás bizo
nyítékaként? 

Nagy Kálmán véleménye sze
rint komoly összeget invesztált 
be a város abba, hogy Celldö
mölknek jó minőségű tisztítója 
legyen. Meg kellene vizsgálni: 
vajon bírni fogja-e a rendszer ezt 
az esetleges megterhelést? M i 
történik akkor - érvelt tovább a 
k é p v i s e l ő - ha a megnövekedett 

igénybevétel miatt bővítésre lesz 
szükség? A környékbeli falvak
nak ehhez mindenképpen hozzá 
kell járulnia anyagilag. 

Füzesi László képviselő a kö
vetkező kérdést fogalmazta meg: 
a községek csatornarendszerének 
kiépítése esetén ugyanannyi lesz 
a rácsatlakozás díja, mint Celldö
mölkön? 

Erdélyi Antal a következő
képpen vélekedett: a szennyvíz
tisztítóra való ingyenes rákötés 
lehetőségét semmiképpen nem 
támogatja. Alsóságon is a csalá
dok 92 százaléka elfogadta a 140 
ezer forintos „beugrót", miéit 
járna a falvaknak nagyobb ked
vezmény? 

Fehér László véleménye sze
rint mindenképpen foglalkozni 
kellene e falvak kérelmével: a 
műszaki osztály készítsen gazda
sági számítást, milyen haszna 
lenne ebből a városnak? Úgyis 
mindig bevételi hiányról panasz
kodunk! Ez a városnak egy jó üz
let lehetne. Mindent meg kell ra
gadni, ami növelheti a bevételt! 
- érvelt a képviselő. 

Géczi Zol tánná is határozot
tan ellenezte az ingyenes rácsat
lakozás lehetőségét. Véleménye 
szerint ha a fent nevezett falvak 

fizetnének a rácsatlakozásért, az 
még mindig kevesebbe kerülne 
nekik, mintha önállóan akarná
nak szennyvíztisztítót építeni. 

Pozsonyi Mihá ly a követke
zőképpen fogalmazott: ha Cell
dömölk, Alsóság és Izsákfa 80 
százalékos kapacitás-kihasznált
ságot jelent a szennyvíztisztító 
esetében, akkor a maradék 20 
százalékot fel kellene ajánlani a 
környékbei i falv aknák „ti sztán 
üzleti alapon". 

Velekey József (a FKGP helyi 
elnöke) éppen ellenkezőleg látta: 
a maradék 20 százalékot meg 
kellene tartani arra az időre, ami
kor elkészül a (majdani) ipari 
park, illetve a tervezett termál 
hotel. Ezek ugyanis éppen k i 
használnák a ma még meglevő 
kapacitás-feles legeL 

A vitát Makkos István polgár
mester a következőkkel zárta le: 
k i kell fejezni az együttműködési 
szándékot a környékbeli falvak
kal, de feltételekhez kell kötni a 
további együt tműködést 

Ezt követően folyó ügyek 
megtárgyalásával folytatta a kép
viselő-testület a munkáját. A sze
lektív szemétgyűjtés kérdése is 
napirendre került. Az önkor
mányzat a papírgyűjtés megszer
vezését az általános iskolákra 
b í z n i Az elképzelések szerint az 
önkormányzat biztosítaná a gyűj
tőhelyet, a Müllex K f t pedig az 
átvételt. 

Németh Ibolya 

1948. 

1748. 
MARIAT 

HÍVEK 

DICSÉRNI 

JÖJJETEK 
1998. 

A SZÚ'ZANYA KISCELU TEMPLOMÁBA 

Gyermekek búcsú szentmiséje, gyertyás körmenet 
Búcsúsok fogadása 
Vesperás 
Szentmise, majd gyertyás körmenet 
Ifjúsági szentóra 
Herényiek szentórája 
Szentmise 

N A G Y B U C S U I99S. szeptember 12-13. 
Templomi rendezvények 

Szombat; 
15.00 
17.00 
18.00 
19.00 
21.30 
22.30 
24.00 

Vasárnap: 
1.00-tól 4.00-ig 

Rózsafüzér (ifjúsági, felnőtt közi, rózsafüzér társulat) 
7.00 Keresztút 
6.00 Szentmise 
7.00 Szentmise 
8.00 Szentmise (ifjúsági) 

10.00 Búcsúi nagymise 
11.30 Sólymos Szilveszter bencés atya történelmi előadása 
14.30 Búcsúsok búcsúztatása 
19.00 Szentmise 

Kísér ő programok 

Szeptember 9-én (szerdán) 17 ó r a k o r : 250 éves a celldömölki 
katolikus templom címmel dokumentumkiállítás nyílik a helyi gyűj
tők anyagából a K M K épületében. Ugyanezen a napon 18 ó rá tó l : a 
MUSICA BUFFA RÉGIZENE EGYÜTTES koncertje a katolikus 
templomban, 19 órától ünnepi szentmise. 

Szeptember 10-én 19 ó rá tó l : Lelkigyakorlat - Veni Sancte. 
Szeptember 11-én 19 ó rá tó l : Lelkigyakorlat. 21 órától: Nosztal

giabál az új posta előtti parkolóban. Zenél: Fény együttes. 
Szeptember 12-én 10 órá tó l : Neudaui zarándokok szentmiséje. 
19 órá tó l : Lelkigyakorlat. 
12-én és 13-án (szombaton és vasárnap): Mesterségek kiállítása a 

Hollósy téri parkolóban. 
Szeptember 12-én a dé lu tán 3 óra i körmenet után: a Mindszenty 

bíboros kiscelli zarándoklatának 50. évfordulója alkalmából elkészí
tett dombormű leleplezése és felszentelése. 

Szeptember 13-án (vasárnap): Vidámpark és kirakodóvásár a piac 
területén. 

18 órától szórakoztató műsor: magyar nóták, operettek, kabaré az 
új posta előtti téren. 

20 órá tó l : Utcabál. Zenél az Unicum Bt. 
* 

A KISCELLI SZŰZANYÁHOZ 
ó kiscelli Szent Szűz, 6 szép Boldogasszonyt 
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon. 
Téged dicsőítünk. Téged áldva áldunk, 
Téged királynénkká újból kikiáltunk, 
ó kiscelli Szűz Mária, édesanyánk, pátrónánk, 
Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk. 
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Erőt adhat a múlt ismerete és megbecsülése 

Ünnepi beszéd augusztus 20-án 
Makkos Is tván po lgá rmes te r augusztus 20-án elhangzott 

ünnepi beszédét közöljük az a l á b b i a k b a n . A megemlékezésen 
részt vett Deutsch T a m á s , a Fidesz MPP vezető politikusa, 
leendő sportminiszter. 

Tisztelt ünnep lő közönség! 
Kedves celldömülkiek! 

Mai megemlékezésünkről 
nyugodtan mondhatjuk, hogy ün
nep az ünnepben, hiszen már na
pok óta ezeken a szép nyári esté
ken felbolydul a város. Emberek 
százai, celldömölkiek és a kör
nyező települések lakói is ér
deklődéssel és élvezettel vesz
nek részt a különböző programo
kon. 

Ez így van rendjén, hiszen éle
tünkből nem hiányozhat a szóra
kozás és talán egy település kö
zösségében is erősödhet ezáltal 
az összetartozás érzése. A m i 
azonban valóban összetarthat 
minket, és össze is tartotta, meg
tartotta a magyarságot közel ezer 
éven át, az a mai naphoz, augusz
tus 20-ához kapcsolódik, és 
Szent István királyunk személyé
vel szorosan összetartozik. Ez a 
magyar államalapítás évforduló
ja. Meg kell állnunk legalább né
hány percre ez előtt a történelmi 
emlék előtt, és büszkén, nemzeti 
Önbecsülésünk kiteljesedésének 
érzésével gondoljunk arra, hogy 
magyarok vagyunk, és ehhez a 
nemzethez tartozunk. Igenis 
büszkének kell lenni, hiszen nem 
sok nemzet mondhatja el magá
ról, hogy ilyen nagy formátumú 
és széles látókörű államférfi, 
mint amilyen Szent István király 
volt, indította el az egységes 

nemzetté válás útján, és határozta 
meg az államalapításon keresztül 
évszázadokra a sorsát. Nem sok 
nemzetnek volt része ilyen viha
ros történelmi évszázadokban 
sem, melyeken keresztül állandó
an létjogosultságát kellett igazol
nia, és fennmaradásáért kellett 
küzdenie. Ez a sors már valószí
nűleg elrendeltetett akkor, ami
kor Árpád fejedelem erre az álta
lunk szeretett földre vezérelte a 
magyarságot, és letelepítette a 
törzseket. 

Ezután Géza fejedelem volt 
az, aki már látta, hogy szükség 
van a környező népekkel való ba
rátságosabb fellépésre, és szövet
ségesek keresésére. Az ő bölcses
sége és életlátása Fiában, István
ban teljesedett k i , aki folytatván 
és teljesítvén édesapja történel
mi küldetését, megakadályozta, 
hogy az akkor még pogány ma
gyar nép sok más népcsoporthoz 
hasonlóan köddé váljon a közép
kori történelem hajnalán. Géza 
fejedelem Gizella bajor herceg
nőt jelölte k i fia számára társul 
az ország vezetésében, és ezzel is 
olyan politikai szövetséget kö
tött, amely a német-római csá
szárság tetszését megnyervén pá
pától kapott koronát jelentett Ist
ván számára. 

A legnagyobb felismerés a ke
reszténység elterjesztésének 
szükségessége volt, hiszen a nyu
gati népek, melyek léte meghatá

rozó lehetett a magyarság sorsá
nak alakulására, már régóta ezt a 
hitet vallották és ennek összetar
tó és megtartó ereje kellett a ma
gyarságnak is. Szent István min
den cselekedete a népének érde
keit szolgálta, küldetés tudattól és 
hittől vezérelve hozta meg intéz
kedéseit, alapított államot, szer
vezte meg a közigazgatást, és te
lepített szerzetesrendeket az or
szágba. Tudta, hogy hívnia kell 
idegeneket a fejlettebb országok
ból, akik szokásaikkal, kultúrá
jukkal segítik a magyarság szel
lemi, társadalmi és gazdasági fej
lődését, amely a hagyománya
inkkal ötvöződve egy erős, több
nyelvű, de egy célnak élő nemzet 
kialakításához vezethet. Ez a cél 
ezelőtt ezer évvel a magyarság 
megmaradása volt. A történelem 
bizonyított. Szent István megtet
te kötelességét, kereszténysége 
és Istenbe vetett hite történelmi 
hivatásának teljesítésében. Nem 
mond ellent ennek az sem, hogy 
ellenségeit kemény kézzel lever
te és büntette, nem kímélve éle
tüket sem. Őt csak a cél érdekel
te, így eszközei elfogadhatóvá 
válnak, és az akkori történelem 
szalonképességének megfelel
nek. Uralkodásának eredménye 
egy erős állam megteremtése, a 
keresztény Magyarország létre
hozása, olyan kultúra és oktatás 

alapjainak lerakása, amely érde
kessé és versenyképessé tette 
nemzetünket a mai napig ebben 
a térségben. 

Napjaink történelme szintén 
változatos, bár reméljük, hogy 
nem annyira meghatározó és 
sorsdöntő, mint az ezer év előtti 
történések. Biztosan nem hason
lítható össze az akkori helyzet a 
mostanival. Most is sokan dol
goznak önzetlenül és szívósan 
az ország sorsának jobbrafordu
lásáért, de legalább annyian 
vannak, aki különböző kiismer
hetetlen érdekeken keresztül ezt 
csak látszattevékenységként vég
zik. 

Kívánjuk magunknak, hogy a 
Szent István-i példa irányítsa 
mindazok cselekedeteit, akik a 
nemzet sorsát kezükbe vették, és 
ugyanolyan hittel, elszántsággal 
és eréllyel tudják végezni dolgu
kat, ahogy azt István királyunk 
tette. 

M i itt, Celldömölkön ugyanezt 
kell , hogy érezzük. Próbáljuk 
meg irányítani sorsunkat az álta
lunk elképzelt és bízvást vigasz
talóbb j ö v ő kialakításában. Eh
hez adhat erőt a múlt ismerete és 
megbecsülése a mai ünnepen és 
az elkövetkezendő hónapokban, 
években is. Emlékezzünk együtt 
településünk történelmére, a ha
gyományokra itt a 250 éves 
templomunk tövében, és akkor rá 
fog jönni keresztény és nem ke
resztény egyaránt, hogy a jövőért 
tenni csak együtt lehet és érde
mes. 

Ne feledje: 
Uj Kemenesalja kéthetente! 

Akár tojást is süthetett a „szolid" betörő 

Elfogták a borospincék feltörőjét 
Fura életmódot választott az a középkorú 

férfi, akit július 10-én fogtak el a celli rend
őrök. De ne vágjunk a dolgok elébe! 

- A nyáron egymás után kaptuk a bejelen
téseket pincefeltörésekről a Sághegyről, a 
Kissomlyóról, Kemenessömjénből és több 
más helyről - tájékoztatott Mo lná r Lajos 
alezredes, Celldömölk rendőrkapitánya. 

A betöréssorozatban két dolgot furcsállták 
a rendőrök. Egyrészt, hogy minden alkalom
mal más-más hegyen történtek a betörések, 
másrészt soha nem tűntek el komolyabb ér
tékek. Általában élelmiszert vitt el a tettes. 
Volt még valami, ami eltért a szokványostól: 
annak ellenére, hogy mindig más-más hely
ségben történt a betörés, soha nem találtak 

járműnyomot. Erről, és a kis értékű lopások
ból arra következtettek a rend őrei, hogy „ma
gányos farkasról" lehet szó. Megtették a meg
felelő intézkedéseket, s végül a kemenessöm-
jéni „hegyen" elfogták a pécsi születésű, lak
hely nélküli gyanúsítottat, aki januárban sza
badult a börtönből. Megtudtuk, hogy a meg
élhetését próbálta ilyen módon megoldani, és 
nagyon megkedvelte a vidékünket. Nem el
sősorban a természeti szépségei miatt, hanem 
mert errefelé sok finom élelmiszert hagynak 
a tulajdonosok a pincékben. Neki pedig első
sorban erre volt szüksége. Bort nem nagyon 
vitt el, ugyanis a vöröset kedveli, errefelé pe
dig általában fehér bor van a hordókban. 

Volt egy kis kempingfőzője is arra az eset

re, ha tojást akart sütni, vagy lecsót készíteni. 
Persze nem veszélytelen ám ez az életmód. 
Egy alkalommal például majdnem puskavég
re került. Szerencséjére a jó szemű vadász 
még idejében észrevette, hogy ezúttal nem 
nemesvad rejtőzködik a sűrűben... 

A gyanúsított számláján komoly lista van. 
Lapzártánkig 45 esetet ismert el. Ebből 15-Öt 
a Sághegyen, 10-et a gércein, 5-öt a keme-
nessömjénin követett el és még sorolhatnánk 
tovább. A lopás értéke 150 ezer, a rongálási 
kár mintegy fél millió forint eddig. Molnár 
Lajos szerint elképzelhető, hogy mind a be
törések száma, mind az okozott kár enne 
akár a duplája is lehet... 

vöt* 
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Sághegyi szüret 
A hagyományos sághegyi szüreti napok 

rendezvényei szeptember 17-18-19-én zaj
lanak Celldömölkön. 

17- én (csütörtökön) 18 órától szőlészettel 
és borászattal kapcsolatos előadásokat hall
gathatnak meg az érdeklődök a könyv
tárban. 

18- án (pénteken) 17 órakor nyílik meg 
Tóth Judit festőművész kiállítása a K M K 
épületében. 

19- én (szombaton) egész napos népmű

vészeti kirakodóvásár lesz a katolikus temp
lom előtti téren. 

9 órakor kezdődik a kosárlabda-bajnok
ság a K M K parkolójában. 

9 órakor autós ügyességi verseny veszi 
kezdetét az Ifjúság téren. 

A szabadtéri színpadon nonstop szóra
koztató műsor lesz látható-hallható. 

14 órakor kezdődik a szüreti felvonu
lás. 

17.30-kor szüreti műsor szlovén, szlovák, 

osztrák, olasz, francia néptánccsoportok 
közreműködésével. 

20 órától szüreti bál. Zene: Buborékok. 
Sztárvendég: Harangozó Teréz és Sólymos 
Antal. 

22 órakor tűzijáték, utcabál. 
20-án (vasárnap) 11 órakor a hallwangi 

(Ausztria) fúvószenekar „búcsú"-koncertje 
a Kálvária-kertben. 

* 

Mindazokat az érdeklődőket, akik még 
ennél is részletesebben szeremének tudni a 
programokról, műsorfüzetek és plakátok se
gítik az eligazodásban. 

Felhívás 
Várjuk a jelentkezését mindazoknak 

(egyéneknek vagy kisközösségeknek), 
akik szívesen részt vennének a 

szüreti felvonulásban (szeptember 19. du. 2 órától). 
Indulni lehet a következő címek elnyeréséért: 
„Szüreti napok '98 Legdíszesebb Fogata"; 
„Szüreti napok '98 Legötletesebb Jelmeze 

(egyéni és közösségi); 
„Szüret Szépe '98". 

(A jelölteket a felvonulók közül választja ki a „szakmai" zsűri.) 
A díjakat a szüreti bálon kapják meg a győztesek! 

Szeptember 19-én (szombaton) de. 9 órától 
Szüret i kosá r l abda -ba jnokság 

zajlik a K M K parkolójában. 

ÁFÉSZ 5. SZ. VAS-MŰSZAKI B O L T 
Celldömölk, Dr . Géfln t é r 5. TeUFax: 95/420-015 

H U S Q V A R N A L Á N C F Ü R É S Z A K C I Ó 
szeptember l-jétől, amíg a készlet tart. 
H 40-es 62 200 - Ft 
H 51-es 82 900,- Ft 
Partner 36-os 47 7 0 0 - Ft 

Láncok, reszelők, vezetők és 
tartozékok 
nagy választékban. 

Szüretelőkádak 96-os áron 110-500 literig 2990-8990 Ft-ig. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT 

1 V I D E O T E C H N I K A I 
SZ ERVIZ 

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

- T V - V I D E Ó - H I F I 
- K A M E R Á K , 
- M I K R O H U L L Á M Ú S Ü T Ő K , 
- C O M P U T E R M O N I T O R O K 

szervizelése és javítása 
garanciával. 

- T V - V I D E Ó - H I F I 
- K A M E R Á K , 
- M I K R O H U L L Á M Ú S Ü T Ő K , 
- C O M P U T E R M O N I T O R O K 

szervizelése és javítása 
garanciával. 

F O D O R T A M Á S o k i . ü z e m m é r n ö k 

Jelentkezhetnek a játszani szerető vagy tudó, 
vállalkozó kedvű csapatok nemtől és kortól függetlenül! 

Jelentkezési határidő: szeptember 15. 
Nevezési díj: csapatonként 1000 Ft. 

Szeptember 19-én (szombaton) de. 9 órától 
Autós ügyességi verseny 

lesz a LAKBÉR mögötti parkoló- és útszakaszon. 
Jelentkezzenek a magukban és járgányukban bízó autósok 

- nem bánják meg! 

Jelentkezni lehet a KMK-ban, az ATI-nál és a helyszínen. 
Nevezési díj: autónként 1000 Ft. 

A programokról felvilágosítást kaphatnak 
a Kemenesaljái Művelődési Központ 11-es sz. irodájában, 

vagy a 95/420-037-es telefonon (jelentkezés és nevezés ugyanitt). 
Várják az érdeklődőket a szervezők. 

AGRO EN-TA 
MEZŐGAZDASÁGI 

GÉPALKATRÉSZ SZAKÜZLET 
I F A , M T Z , ZETOR, T Z - 4 K , a lka t részek , c sapágyak , 
ékszíjak, a k k u m u l á t o r o k (PERION) 
GUMIKÖPENYEK (IFA, MTZ) 

Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 

Tel.: 06/60/376-768 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768 

SZEMÜVEGKERET AKCIÓ 
iskolásoknak! 

30%-os kedvezménnyel 

OS" mm OPTIKA 
C E L L D Ö M Ö L K , V A S Ú T Á L L O M Á S 

INGYENES SZEMVIZSGÁLÁT • SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 
-JAVÍTÁS • SZTK-, MÁV-VÉNYEK B E V Á L T Á S A - K O N 
TAKTLENCSE ÁPOLÓSZEREK • EGYÉB OPTIKAI CIK
K E K , KIEGÉSZÍTŐK ÁRUSÍTÁSA • AJÁNDÉK • FOTÓ 

T E L E F O N : 06-95/423-800 



UJ KEMENESALJA 1998. SZEPTEMBER 10. 

Az Új Kemenesalja önálló í rások soroza táva l emlékezik meg az 
1848-49-es forradalom és s z a b a d s á g h a r c 150. évfordulójáról . 
Igyekszünk a lehető' legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljai tör ténések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéra lak ja inak megidézésé-
vel, másfelől a Jelenkori megemlékezések minél teljesebb k ö r ű 
bemuta tásáva l h í r adások , tudós í tások f o r m á j á b a n . 

K é r ü n k tehá t mindenkit , különösen is Kemenesalja települé, 
seinek krónikása i t , küldjék el megemlékező í rása ika t . Biztatjuk 
továbbá a művelődési és okta tás i in tézmények , ra j tuk kívül ter
mészetesen minden m á s szervezet vezetőit , küld jenek részletes 
programokat a megemlékezésekről és más eseményekről . Legyen 
ez az oldal egész éven át , s j övőre is a s z a b a d s á g h a r c megidézé. 
sének színtere . a Szerk. 

Edvy Illés Pál 

Széli József őrnagy, nemesdömölki forradalmár (2.) 
(Részletek egy eddig kiadatlan, kéziratos emlékiratból) 

Mindazáltal Szélt a sok vérvesztés dacára 
is, csudálatos módon eszmélete nem hagyta 
cl, ami nagyrészint onnét eredhetett, mivel a 
vérzés hamar meggátoltatott, a dermesztő h i 
deg miatt az jéggé fagyván. Mely körülmény 
a hősnek életben megmaradását aztán lehető
vé tette. így fekütt ott SZ. egy ideig eszmé
letlenül; a kürassziérok pedig a honvédek ül
dözésére nagyobbrészint távoztak, csak keve
sen maradtak hátra a halottak fosztogatásával 
foglalkozni. S így fektében SZ. egy hangot 
hallott, mely őt lassudan szólitá: „Herr 
Oberst Wachtmeister, leben Sie noch?" (Őr
nagy Úr él még?) Melyre SZ. felnyitá szemeit 
és egy őrmestert s egy tizedest pillantott meg 
csapatjából, kik bár mindketten meg voltak 
sebesülve, de futásukban (melyhez nem va-
lának elkészülve) a helyre, hová igyekeztek, 
az ő vitéz parancsnokukat is magukkal meg 
akarták menteni. „Ja." Felelte Sz. bágyad
tan. „Sie dürfen den Hunden nicht in die 
Hände fallen." Szólónak hozzá a derek vité
zek. 

„Strengen Sie sich an soviel Sie vermögen, 
sützen Sie sich auf uns, - 2 Schritt von hier 
ist ein Graben und haben wir den nur erst 
erreicht; dann sind wir so gut, wie gerettet." 
Most Sz.-be csipszekedve, őt félig vezették, 
félig húzták az árokba, mely Őket a rablással 
mohón foglalkozó kürasszirok szeme elől el-
földte. Alá bukva mentek aztán véle tovább 
az árokban. Kétszáz lépésnyire véle egy vá
gásba értek hol már biztonságban voltak. De 
ez már a legvégső perc is lehetett ám; mert 
az erők szörnyi! megfeszítése a sérült őrna
gyot annyira kimerítette, hogy tovább nem 
bírta magát és kezeik között Összerogyott. 
Azonban kevés nyugvása után mégis Sz. úgy 
összeszedte magát, hogy derék hadtársaira tá
maszkodva odább-odább haladhatott. így el
jutott egy a csatatértől fél órányira távol eső 
magános major udvarba, de ennél tovább már 
nem vitethetett, mert őt itt elhagyta eszmélete 
és a sebláz kezdett bekövetkezni; és vezetői 
úgy tapasztalták, miszerint végképp el van 
gyöngülve azon célra, hogy a már-már közei-
lévő Komáromba vitethessék. Kocsin, hová a 
hú" őrmester és káplár Szélei eljutni töreke
dett. A becsületes szívű" földészek - ott mind 
magyarok - ezt a szabadságért i ly önfeláldo
zással küzdött bajnokot teljes szívességgel 

sajnálták, sebeit mosogatták és hozzájok té-
péssel szolgálva egyszerűen bekötözték. De 
alig fekütt itt Sz. 24 óráig bekével, midőn a 
felriasztó kiáltás hangzott: „Kaiserliche Kü-
rasszire." Egy csapat comando egyenest a 
major udvarba vágtatott és épen csak annyi 
időköz hagyatott, hogy Sz.-t a gyékényen, 
melyen feküdt, gyorsan a legközelebbi élés
tárba beránthatták, benyílóba a köz-lakáshoz. 
Ezt pedig csakhamar betöltötte a rohanó Kü-
rasszir sereg, melynek azonban egy itt rejlő 
sebesült honvédről sejtelmük sem lehetett; 
hanem csak enni és inni valót követeltek s 
azzal odább siettek a magyar sereg után. De 
e váratlan vendégek a jószívú árendást és 
övéit nem kissé hozták rettegésbe, mivel min
den pillanatban attól félhettek, nehogy a sok 
j ö v ő m e n ő rossz vendégek közül csak egyik
nek ötöljék eszibe benyitni az ajtót az élés
tárba, első pillantással a bent nyugovó sérül
tet észre vettek volna. De a veszély elmúlt 
szerencsésen és a közelebbi reggel a kü
rasszirok elvonultak. Könnyen jöhetett volna 
pedig hasonló hívatlan vendég; és az árendás-
nő, k i az ő szenvedő honfitársának ápolását 
kizárólag egyedül vállalta magára - , taná
csosnak tartotta annak személyét nagyobb 
biztonság okáért, a tehén istállóba átvitetni. 
Itt a neki jól vetett ágy, valami félszer nemű, 
elrekesztett külön helyre tetetett és SZ. min
deneiárulás ellen tökéletesen bitzosítva meg-
nyughatott. 

Az ötlet helyes és jó volt. Mert kevés na
pok múlva egy comando katonaság, mint v i 
gyázó csapat, az árendási majorba telepítte
tett állandóan ott maradandó. De azért ennek 
dacára is, Sz. az Ő tehén istállójában a leg
gondosabb ápolásban rendesen részesült. 
Nem sokára épsége már minden veszélyen 
kívül volt és hat hét múlva annyira helyre 
állott, hogy arról lehetett tervezgetni, miként 
és hová lehetne eltenni őt onnét, mihelyt ah
hoz kedvező alkalom fclmerülend. Erről Sz. 
közbeszédet váltva szíves ápoló gazdánéjával 
- , ahhoz félig komoly, félig tréfás hangon, 
így szólt: „Ej! Jó asszonyom, tartson meg en
gem házánál a tavaszig mint tehenészt, mert 
én úgy sem tudom mihez kezdjek ha felgyó
gyulok." S ezt meghallotta az igazi tehenes 
és balgaságában féltvén helyét, hogy szolgá-
latjából kiesik: tüstént elment a lovasság pa

rancsnokához a sérültet följelentette. Ek 
Sz. azonnal befogatott és Budára elvitetett. 

Itt Sz. a kórházba rendeltetett, mert az át
viteli és a felizgatott állapot miatt neki még 
orvosi ápolás igen szükségeltetett: - kivált 
hogy egy hozzá ütközött láz újabb vészéi) 
hozott. Innét levelet írt hitvesének, ki Lem
berg közelében szüleinél tartózkodott. És 
ritka nő, vévén szerencsétlen férjének levelét 
csak egy napot sem késett, bár a mély búbána 
miatt maga is beteg és ágyban fekvő - ma| 
gának erőt nyerve útnak indult. Valódi hős 
bátorsággal tette ő ezt a rémületes hoss 
utat, egyedül maga és téli időben, bizakodví 
csak a jó Istenben, és saját bátorságába 
eszébe sem jutott az útjában elébe toluló soll 
veszélyekre is ügyelni. És eljutott Budára sér^ 
tétlenül. 

Ő ide még éppen jókor érkezett meg, hoj 
szeretett férjének élet-mentője lehessen. Me 
e közben már Sz. egy haditörvényszék elét 
állíttatott; mely előtt ő úgy jelent meg, 
a földi nyomornak valódi képmása: mind 
két keze csonkítottan, miszerint a tollat ser 
foghatta meg a vallomásáról felvett jegyzi 
könyvet aláírni, mintkét keze kötölékber 
egész feje beburkolva, szemei beesve, és 
culatja is beesett, halavány alak. 

(Folytatjuk) 
Közreadj) 

Nádasdy Lajo 

Kiegészítés 
Előző számunkban tévesen jelent meg 

Jánosházáról szóló cikkben egy számadat 
Helyesen: a település 120 millió forintot 
pott céltámogatásként, valamint 16 millió fo 
rintot nyert a Területfejlesztési Alap pályá 
tán. Az érintettektől elnézést kérünk a té 
dósért. 

Beiskolázási segély 
Jánosházán - a képviselő-testület határoz 

ta alapján - minden általános és középisko* 
3000 forint támogatást kapott az iskolakezöí 
anyagi gondjainak enyhítésére. 
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Táborban nyaralt a gyermekem 
Gyerekkoromban izgalom

mal vártam a nyarat, a vándor
tábort. Gyalogolva ismerhettem 
meg a magyar táj egy-egy kicsi 
szegletét. Meghatározó élmé
nyeket és életfilozófiát szerez
tem a battyogás során. 

Láttam ebihalat, fürödtem fo
lyóban, megmásztam a legna
gyobb hegyet, leestem az eme
letes ágyról, mosóporral mos
tam hajat, csodáltam a rák farka 
alatt csüngó petéket. ínyem Őrzi 
Parádfürdő „kincsének" fanyar 

ö t napon át adott otthont a 
K M K a nyári kézműves tábor
nak. Csábítóan hangzott már a 
programajánló is. Délelőttönként 
tartották a foglalkozásokat, kö
zös ebéd után pedig kisebb kirán
dulásokat tehettek mindazok, 
akik jelentkeztek erre az ötnapos 
programra. 

A gyöngyfűzés „rejtelmeibe" 
vezette be a gyerekeket dr. Dora 
Józsefné nyugdíjas tanárnő, aki 
a KMK-ban szakkörvezetőként 
is dolgozik. Ekképpen összegez
te tapasztalatait: 

- A gyöngy ékszer, a vele való 
foglalatosság játék és művészet -
egy varázslat. A k i szereti a szé
pet, mindegy, hogy lány vagy 
fiú, rabjává válhat. Maga a 
gyöngyfűzés művészete fino
mabb, aprólékosabb, mint más 
kézműves foglalatosság, ezért ta-
'án a lányokhoz tűnik közelebb-
állónak, de nincs nemhez kötve, 
csak türelem, ügyesség és fantá
zia kell hozzá. 

Megmozgatta a gyerekek fan
táziáját a a lehetőség is, hogy ter

emlékét, az orrom hasonlókép
pen. Zászlólopó gaztetteink 
nyomán a szomszéd várban át
nedvesedett lepedők feletti 
öröm kétes dicsőségét a tanár 
bácsi mogyoróvesszője tette a 
helyére. A lányok esti mosako-
dása okozta csalódás ~ mi a cse
resznyefa tetején lógva - , mert 
fürdőruhára vetkőztek csak, 
szintén szép emlék. 

Az öröm, ha ismerősök jöt
tek, és a bánat, mikor elmentek, 
hozzá tartoztak a tábor életéhez. 

mészetes anyagokból (sás, gyé
kény és csuhé) készíthettek egy
szerű kis tárgyakat. Ezeket a fog
lalkozásokat Kovács Henrietta 
vezette, aki hépijáték-készítő. 
Tudását a Felsőfokú Népi Játék
és Kismesterség Szakoktató 
Képzőben tanulta. 

- Természetes anyag nagyon 

sok van. A felhasználási kör is 
igen tág. A természetes szálas 
anyagokból szőnyegek, kosarak, 
játéktárgyak készíthetők. A 
gyapjút is sokféleképpen lehet 
felhasználni. Nemezeléssel játé
kok, ruhaanyagok készíthetők 
belőlük. Legkedvesebb tárgyam 
csuhéból készül: ez egy lovacs
ka. De az emberalakok megfor
málása is izgalmas feladat. 

Vass Veronika, a Kemenesal
ja Néptánccsoport szólótáncosa 
arra vállalkozott, hogy népme
sékkel, népi mondókákkal és a 
néptánc legegyszerűbb lépései
vel teszi teljesebbé a gyerekek 
programját. 

- A gyerekek nagyon fogéko
nyak, sokkal könnyebb őket be-

Engem soha nem látogattak 
meg a szüleim, mert ezt taná
csolták nekik. Rossz tanács 
volt! Ami egyik gyereknek jó , 
ugyanaz a másiknak rossz. A m i 
egyik pillanatban boldogság, 
ugyanaz a másik percben bánat. 

Most a fiaim táboroztak. Az 
egyiket meg kellett látogatni, a 
másikat nem kellett volna. Én 
elmentem hozzájuk, és öröm
mel vetettem magam a tábor 
nyüzsgő életébe. Estefelé izzott 
a telefonvonal. Minden csenge
tést egy boldogságtól ragyogó 
arcú gyermek lábdobogása kö
vette. Pár perc múlva ballagott 

vonni minden új dolog megtanu
lásába. Megkönnyítette a dolgo
mat, hogy közel azonos körű 
gyerekekkel kellett foglalkoz
nom. A legegyszerűbb lépéseket 
(cifra, csárdás) gyorsan elsajátí
tották, és Ők maguk akarták, 
hogy bonyolultabb, nehezebb 
tánclépéseket is mutassak meg 
nekik. Könnyű volt foglalkozá
sokat vezetni, mert a tánc és a 
játék nincs korhoz kötve, ezek a 
gyerekek pedig mindenért lelke
sedtek, bármit tanítottam nekik. 

Németh Gyula népi iparmű
vész a fafaragás művészetébe 
avatta be a gyerekeket. 

- A mai gyerekek túl keveset 
használják alkotó munkára a ke
züket. Ez azonnal látszik, ahogy 
a szerszámhoz nyúlnak. Mégis 
minden idő - ha rövid is - hasz
nos. Tapasztalatokat szerezhet
nek, belekóstolhatnak, megked
velhetik. Erre is jó alkalom ez a 
pár órás foglalkozás. A legegy
szerűbb fogások elsajátítására 
meg lehet tanítani a gyerekeket: 
a botok, vesszők kérgébe mintát 
vágni, vékony lécek élébe apró 
díszítéseket faragni. A legegy
szerűbb tárgyak elkészítése nagy 

vissza. Akadt, aki ekkor már 
könnyezett, de ő is boldog volL 

A balatonrendesi táborban 
mindenki jól érezte m a g á t A 
szülő öröme és kötelessége is, 
hogy az örök időhiány ellenére 
pátyolgassa gyermekét. A jó pe
dagógus tanácsaival segíti a ne
velést, de soha nem általánosít
va, ezt nem szabad, azt tilos. 
Mert ő tudja, hogy nincs két 
egyforma gyerek. A rendesi tá
borban ilyen gyermekszerető 
N E V E L Ő K voltak, amikor én 
ott jártam. Segítségükkel nya
raltak gyermekeink. 

Varga Péter 

sikerélményt jelent a gyerekek 
számára: ágas fából ruhaakasztó, 
kampó, szalonnasütő nyárs, szél
fogó, kéregpohár. Feltűnt nekem 
egy fiű, akinek az önfegyelme, az 
esze és a kézügyessége máris al
kalmasnak teszik arra, hogy va
lamikor mint népi iparművésszel 
találkozzam vele újra. 

A foglalkozások sikerén túl 
nagy élményt jelentettek a gyere
kek számára a délutáni kirándu
lások. A borgátai és a mesteri 
fürdőzés mellett emlékezetes 
marad számukra a sághegyi k i 
rándulás is. 

A tábor szervezői ezúton mon
danak köszönetet a foglalkozás
vezetőknek a lelkiismeretes 
munkájukért. Továbbá a Ság
hegy Étterem vezetőjének a ked
vezményes és ízletes ebédekért. 
Köszönet illeti még Mersevát Ön
kormányzatát a gyermekek szál
lításában vállalt munkájukért. A 
tábor létrejöttét a Nemzeti Kultu
rális Alap Közművelődési Kollé
giuma anyagi támogatása tette 
lehetővé. Köszönet érte! N. I . 

A gyerekek a mesteri fürdőbe 
is ellátogattak, ahol a nyár köze
pén felavatták az új kempinget. 
Tulok Gabriella felvételei ott ké
szültek. 

Kézműves tábor a KMK szervezésében 
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A megyei közgyűlés kemenesaljai kitüntetettjei 
Csizmaziáné Hubert Mária 

A március i forradalom 150. évfordulója 
a lka lmából a Vas Megyei Közgyűlés öt Ke
menesaljai személyt tün te te t t k i . Ez alka
lommal Csizmaziáné Hubert Máriái mutat
j u k be, aki az Ö n k o r m á n y z a t Szolgála tá
é r t Ki tünte tő Oklevele és Emlékplake t t j e 
Egészségügyi Tagozata elnevezésű k i tün 
tetést kapta a m u n k á j á é r t . 

Csizmaziáné Hubert Mária a gimnáziumi 
érettségi után Intaházán, a Pszichiátriai Re
habilitációs Intézetben helyezkedett el ápolói 
munkakörben. Itt tapasztalta először, hogy az 
ápolás nemcsak egészségügyi tevékenység, 
hanem sokkal több: a beteggel való állandó 
személyes kapcsolat, közös munka és szóra
kozás, mely terápiás hatása mellett építi és 
egyúttal kihasználja mind a beteg, mind a 
személyzet kvalitásait. Két középfokú egész
ségügyi képesítés után 1982-ben államvizs
gázott a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskola szociális szervező szakán, majd 
1989-ben az ELTE bölcsészettudományi ka
rán szociálpolitikai szociológusként szerzett 
diplomát. 1986 óta dolgozik Celldömölkön. 

- Az évek során sokat változott az intéz
mény neve, amelyet igazgat. Milyen változá
sok jártak ezzel együtt? 

- 1986 óta sok pozitív változás történt a 
szociális ágazatban, folyamatos lehetőség 
volt a fejlődésre, változtak a feladatok, ala
kult az intézményi felállás is. 1990 óta önálló 
gazdálkodású intézménnyé váltunk, ezzel 
együtt ellátási területek szakadtak le rólunk 
(például a környező települések szociális 
gondozása, KÖJÁL) , vagy csatlakoztak hoz
zánk (például egészségügyi alapellátás). 
Szinte minden évben volt változás, amelye
ket a város is akart, illetve ezekre központi 
pályázatok útján nyertünk pénzt. Kialakítot
tuk a gondozóházat, családsegítő szolgálta

tást, létrejött a védőnői szolgálat, a gyermek
jóléti szolgáltatás. A megyében elsőként itt 
alakult k i a szociális ellátás integrációja. 
Alapfeladataink közé tartoznak még a házi 
segítségnyújtás, az étkeztetés, a családsegí
tés, az idősek klubja, a közalkalmazotti házi
orvosi és házi gyermekorvosi szolgáltatás, a 
fogorvosi szolgálat, az iskolaegészségügy. 

- Napjaink szociális helyzete sok megol
dásra váró feladatot ró Önökre. Milyen ter
veik vannak? 

-Szociálpol i t ika helyett szívesebben hasz
nálom a társadalompolitika kifejezést, hiszen 
ez a társadalom egészére nézve teljesebb 
szemlélettel közelít. Az utóbbi néhány évben 
országosan „tűzoltó munka" folyik, ebben el
veszhetnek a távlati célok. Közvetlen célokat 
teljesítünk, pedig meg kell teremteni a holnap 
lehetőségeit. Évek óta előttünk álló célnak 
tekintem az otthon betegen, egyedül élő, 
idősotthoni elhelyezésre váró és vágyó em
berek bentlakásos intézményének létesítését, 
melynek révén minőségi élet lehetőségét kí
nálnánk városunk öregjeinek. Ehhez azonban 
a gazdasági feltételek mellett szükséges az is, 
hogy a város polgársága, vezetése a szükség
let kielégítését olyan fontosnak lássa, mint a 
szociális szakma művelői és a segítséget ké
rők. Szeretnénk a gondozóházat bővíteni, de 
úgy érzem, a prioritás hiánya miatt vetélnek 
el az ötletek. Pályázaton több millió forintot 
nyertünk a Népjóléti Minisztériumtól, de ezt 
vissza kellett utalni, hiszen nem tudunk ez év 
végéig eredményi felmutatni a felhasználásá
ban. Ságon megoldódott az orvosi rendelők 
ügye, de a celli rendelők még mindig, az új 
körzet kialakítása mellett is okoznak problé-. 
mát, itt a volt börtoncpület felújításában lá
tom az ideális megoldást. 

- Sokrétű tevékenységet végeznek az intéz

ményben. Ennek irányítása mellett marad
idé je személyesen találkozni a segítségre vá 
ró emberekkel? 

- Számos olyan kollégám van mindegy-
területen, akik szakmai kompetenciával 
munkájuk iránti elkötelezettséggel, lelkes 
déssel segítik a szolgálat működését min 
szakmai, mind gazdasági, pénzügyi, techni 
kai területen. Nekem hivatalos teendőim van 
nak, régebben gyakran, sajnos ma már cs" 
alkalomszerűen foglalkozom személyesen 
kliensekkel. 

- Hogyan fogadta a kitüntetést? 
- Nem a kitüntetésért, hanem a feladat 

kért, a célok megvalósításáért dolgozom. Jól
esett az elismerés, odaítélésének oka valószí
nűleg az volt, hogy a feladatokat kihívásn -

tekintettem, s a mellettem álló kollég 
együtt a megoldásra törekedtem. 

Kívánjuk, hogy az igazgatónő még sokái 
irányítsa az intézményt hasonló agilitással, 
jókedvvel, soha el nem fáradva. Tulok G. 

EGÉSZSÉGÜGYI S Z O L G A L A T 
Központi orvosi ügyelet 

Cím: Cson tvóry-pa t ika • Telefon: 95/423-742 

10. csütörtök 
11. péntek 
12. szombat 
13. vasárnap 
14. hétfő 
15. kedd 
16. szerda 
17. csütörtök 
18. péntek 
19. szombat 
20. vasárnap 
21. hétfő 
22. kedd 
23. szerda 
24. csütörtök 

SZEPTEMBER 

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

Horváth Katalin 
Hajba Dezsőné 
Mihók Tamás 
Hajba Dezsőné 
Mihók Tamás 
Horváth Katalin 
Hajba Dezsőné 
Horváth Katalin 
Mihók Tamás 
Horváth Katalin 
Mihók Tamás 
Hajba Dezsőné 
Mihók Tamás 
Hajba Dezsőné 
Horváth Katalin 

25. péntek 
26. szombat 
27. vasárnap 
28. hétfő 
29. kedd 
30. szerda 

Dr. Mesterházy Gábor 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Gonda Péter 
Dr. Bérdí Gusztáv 
Dr. Nagy János 
Dr. Gayer Tatjána 

Mihók Tamás 
Horváth Katalin 
Hajba Dezsőné 
Horváth Katalin 
Hajba Dezsőné 
Horváth Katalin 

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

Szemészet 
Vezetője: dr. Gá t i É v a szemész adjunktus 
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig 
(Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 

Psychiá t r la 
Vezetője: dr. Tó th Katal in psychiáter adjunktus 
Rendelés ideje: mindennap 8-14 órá ig 
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbkép 

zés miatt a rendelés szünetel.) 
Bőrgyógyászat 

Vezetője: dr. M o l n á r I ld ikó bőrgyógyász adjunktus 
Rendelés ideje: Hétfő 8-14 óráig 

Szerda 8-14 óráig 
Csütörtök 8-14 óráig 
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Jlárom az igazság" Kemenespálfán 

Kezdődik a gázvezeték építése 
Kemenespálfa apró község -

mégis egész nyáron „zajos" volt 
az élet a kis településen. A nyár 
elején elsősorban a fiatalokat tar

hatatlan tombolahúzásra. A fel
ajánlásokat a falu lakói tették, k i 
egészítve a helybeli vállalkozók 
pénzbeli támogatásával. A tom-

totta izgalomban a falunapra való 
készülődés. 

A falu tanító nénije vállalta, 
hogy gyerekműsort állít össze: 
furulyáztak, táncoltak, énekeltek 
az apróságok. Ezután „manó
olimpiát" tartottak, vagyis a leg
kisebbek komoly erőpróbán mér
ték össze a tudásukat Homokvár
építés, aszfaltrajzverseny, zsák
banfutás és kosárradobás is sze
repelt a versenyszámok közöt t 
Még a délelőtt folyamán meg
kezdődtek, délután pedig folyta
tódtak a focimeccsek, ahol több 
korosztály versenghetett a „Pál-
fa-kupáét". A deli időben gulyás
parti várta a résztvevőket. Két -
szabadtéren elhelyezett - kon
dérban főtt az étel, melyet a szü
lők által készített sütemény-köl
temények egészítettek k i . Sziesz
ta időben került sor az clmarad-

bolából befolyt összegből sörrel 
és üdítővel tudták megkínálni a 
falunap résztvevőit. 

A falu polgármesterasszonya, 
Szalay Józsefné fontosnak tartja 
ezeket a közös megmozduláso
kat: 

— Közös céljaink vannak, amit 
egy széthúzó, békétlen faluban 
nem lehetne megvalósítani. Ke
resni kell tehát az alkalmakat, 
amikor odafigyelnek egymásra 
az emberek. Erre is jó lehetőség 
volt ez a falunap: hiszek a ren
dezvény közösségformáló erejé
ben. 

Hogy mennyire odafigyelnek 
egymásra az emberek, azt bizo
nyítja az épülő evangélikus 
templom példája is. Az alapok 
letételétől kezdve mind a mai na
pig tapasztalható, hogy a falu la
kói magukénak érzik az építke

zés gondjait. Felekezetre való te
kintet nélkül dolgoztak itt az em
berek, ha sok erőre volt szükség. 
Társadalmi munkában felbecsül
hetetlen segítséget nyújtottak ah
hoz, hogy minél előbb elkészül
hessen a templom. Kis megtorpa
nás után folytatódik az építkezés. 
Reményeik szerint még a tél be
állta előtt használatba tudják 
venni a kisebbik termet. Az elké
szült templomban ez gyermek
foglalkoztatóként működik majd. 
Kisebb lesz ugyan, mint az ima-
terem, de arra mindenképpen al
kalmas, hogy istentiszteleteket 
tartsanak benne. 

A harmadik nagy esemény a 
falu életében a megvalósuló gáz
program. Regi igénye a falu la-

sé t Helyesnek bizonyult az a tak
tika, hogy megvárták a falu ve
zetői: milyen tapasztalatokat sze
reznek a szomszédos falvak erről 
a fűtési módról. Amikor aztán k i 
derült, hogy meglehetősen drága 
megoldásról van szó - a le nem 
tisztult jogi dolgokról nem is be
szélve - , akkor leálltak az építés 
gondolatával. Keresték az elfo
gadható árakat és a jogtisza hely
zeteket Tekervényes úton, ren
geteg utánajárással találták meg 
idén a legideálisabbnak látszó 
partnert, az ERFOREX Közmű
építő Üzemeltető Rt.-t. Benyúj
tottak egy pályázatot a Terület
fejlesztési Alaphoz. Sikerült! Ez
zel nem csak a faluban teremtőd
tek meg a vezetékes gáz beveze
tésének a lehetőségei. Ebből az 
összegből megoldható lesz, hogy 
az elosztó csonkról leágazhasson 
majd a későbbiekben Borgáta, 
Borgát a-fürdő, Duka, Egyházas-

kóinak, hogy kényelmes fűtési 
lehetőséget teremtsenek maguk
nak. Már '95-ben gondolkodtak 
a falu vezetői a lehetőségeken. A 
környékbeli falvakban is ekkor 
kezdték a tartályos gáz bevezeté-

helyc, Kissomlyó, -Köcsk gázve
zetéke is. A kivitelezési munkák 
szeptember elején kezdődnek. 
Már folyamatosan érkeznek - az 
elkülönített számlára - a befize
tések. Házanként 50 ezer forintot 
kell befizetni, illetve 150 ezret fi
zetnek a közületek. Ez alól kivé
tel lesz az evangélikus és katoli
kus templom. Az önkormányzat 
100 ezer forint befizetési kedvez
ményt adott mindkét feleke
zetnek. A kivitelező cég vezetői 
szerint egy hónap alatt végeznek 
a külső vezetékezéssel. Ezzel 
szinte egyidőben megkezdődhet 
a házakba való bekötés is. így ta
lán nem lesz akadálya annak, 
hogy december 31-ére már a 
helyreállítási munkák is befeje
ződjenek a településen. Ha min
den terve sikerül a pálfaiaknak, 
akkor már a vezetékes gázzal be
melegített szobákban mondhat
ják el magukról: „Ez jó mulatság, 
férfimunka volt ." 

(Képeink a falunapon készül
tek 1 

} Németh Ibolya 
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KATICABOGÁR SZÜNIDEI IDŐTÖLTÉS 
Ezt nem lehet elfelejteni (5. feladat) 

Kedves Gyerekek! 

Elérkezett az a bizonyos ötödik forduló, 
amelyet már oly régóta emlegetünk. Ugye ösz-
szegyúj lőttétek az eddigi számokat? Ha igen: 
nincs más dolgotok, mint a következő szám
ban megjelenő kérdéssorozatra megadni a he

lyes választ és máris várhatjátok a nyere
ményesőt. 

* 
A mai alkalommal a pillangóról tudhattok 

meg - remélhetőleg - új dolgokat. Figyelje
tek csak! 

A pillangó rovar, vagyis hat lába van. Tes
téhez képest nagyok a szárnyai, melyek felül 
színpompásabbak, mint alul. Apró „pikke
lyekből" tevődik össze az a minta, amitől 
olyan szép színesnek látjátok a pilleszárnya
kat. A pihenő pillangót onnan ismerhetitek 
meg, hogy szárnyait Összecsukja. Szívócső
nek hívják a pilleszájat, amely leginkább 
sodrott szálacskára emlékeztet. Ezzel képes a 
virágok kclyhéből kiszívni az édes nektárt. A 
pillangómama parányi kis petéit a levelek al
só oldalára rakja. A hernyó nem más, mint 
csecsemőpillangó. Méretükhöz képest erős a 

„szájuk", ezért alkalmasak a levelek fclfalá-
sára. A hernyó csak eszik, eszik, s közben 
csak nő, csak nő : . . A jól megnőtt hernyó se
lyemszálat ereszt, és odakötözi magát ahhoz 
a növényhez, amelyből eddig táplálkozott. 
Lepottyan a hemyóbőr, és alatta ott van a báb. 
A bábban a pillangó se nem eszik, se nem 
iszik, hanem szépen lassan alakul át pillan
góvá. Nedves szárnyai hamar megszáradnak, 
és most már olyan szép lesz, amilyennek ti is 
láthatjátok. 

; 

Hogyan jut el a róka 
a lyukig? 

Párosítsátok össze a legkülönfélébb módon az alábbi négyszögeket. 
Érdekes kifejezéseket kaptok. Ismeritek őket? 

R O K A T U R A S 

SAS L A B 

V A K O N D S Z O R Í T Ó 

K U T Y A S Z E M 

G Ó L Y A L Y U K 

Lepke a vízben? 
• 

L ó 

Evés -

Házi szárnyas 

Négy lába van, mégis megbotlik 

L á n y n é v 

Tagadószó 

Dinnyefajta 

Időjelző 

Ahol köz lekedünk 

Madár , amely halat eszik 

íz 

inas" Munkácsy képe 

Takar í tó eszköz 

Van Öt c e r u z á m : piros, zöld, kék, barna, s á rga . Kiszínezheted vele ezt a pi l langót. H á n y pil langót t u d n á l kiszínezni ugyanezekkel 
a színekkel , hogy minél több féle legyen? Az összeállítást Németh Ibolya készítette. 
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Új betegség 
megjelenése várható 

a sághegyi szőlőkben? 
Napjainkig 17 országban talál

ták meg a szőlő egy eddig isme
retlen betegségét, a szőlő sárgu-
lásos elváltozását. 

Az első tudósítások Franciaor
szágból és Németországból szár
maznak, még az ötvenes-hatva
nas évek fordulójáról. A Szőlé
szeti és Borászati Kutató Intézet 
és a Növényvédelmi Szolgálat 
azonban 1997-ben hazánkban is 
megtalálta tíz megyében a tüne
teket, amelyek alapján laborató
riumban a betegséget azonosítot
ták is. 

Az első tüneteket júliusban le
het észreveni, amikor is a levelek 
a fonák felé behajolnak (mint 
enyhe gyomirtó- vagy egyéb 
túladagolt permetezőszer ese
tén!!) majd a levelek határozott 
háromszög alakot formálnak. (1 . 
kép) A fehér fajtákon e besodró-
dás mellett jelentkezik a levelek 
általános sárgulása is, amely nem 
téveszthető össze a vashiánnyal, 
ahol a levélerek zöldek marad
nak. A vörös fajtákon a levélerek 
által élesen elhatárolt vörösödés 
a legszembetűnőbb tünet. Az 
egész fertőzött hajtás bágyadt, 
csüngő képet mutat. (2. kép) 
Végső soron a fertőzött levelek 
elszáradnak. Késői fertőződés 
esetén a bogyók ráncosodnak, 
szivacsosak, ehetetlenül sava
nyúak lesznek. Súlyos esetben a 
fúrt teljesen elhal. 

A fertőzött tőkéken esetenként 
száraz vesszők is előfordulnak. A 
beteg vesszók nem érnek be, eny
he télen is elfagynak, ezáltal a 
töke pusztulását gyorsítják. 

A betegség kutatók általi leírá
sa is sokáig csak a tünetek ismer
tetésén alapult. A kilencvenes 
években fejlődött csak addig a la
boratóriumi technika, hogy meg 
tudták határozni a kórokozót. Ez 
egy vírusoknál kisebb lény, úgy
nevezett fitoplazma. A pontos 
meghatározása még napjainkban 
is tart. Ezért nincs a betegségnek 
határozott magyar neve, leggyak
rabban fitoplazmás sárgaságnak, 
szőlő fitoplazmának emlegetik 
szakmai körökben. 

Gyakorlati megfigyeléseim 
szerint a tüneteket a Sághegyen 
is lehetett látni 1997 nyarán, 
azonban laboratóriumi vizsgála
tok nélkül nem szabad egy beteg
ség meglétet kijelenteni. A közeli 
Bérbaltaváron azonban egyértel
műen, laborvizsgálatokkal mu
tatták k i a betegség jelenlétet. 
Eddigi ismereteink szerint nem 
fajtához kötött a betegség, mivel 
14 fajtáról mutatták k i a fertő-
zöttséget. A különböző mintahe
lyekről származó gyanús vesszők 
közül csak a Chardonnay volt 
mindenütt fertőzött. Ez azonban 
legfeljebb fokozott érzékenysé
get jelent. 

A betegség elleni védekezés
ről még keveset tudunk. Az biz
tos, hogy a vírusos betegségek
hez hasonlóan a fitoplazmás be
tegség ellen sincs vegyszeres vé
dekezési lehetőség. A terjesztő
ket, idegen kifejezéssel a vekto
rokat van lehetőség irtani. Ez a 
szőlő fitoplazma esetében a ka

bócákat jelenti. Gyakorlatilag a 
rendszeres szőlővédelmi techno
lógia része a rovarölőszerek 
használata, amelyek egyúttal a 
kabócák ellen is hatásosak. Tehát 
aki rendszeresen védekezik a 
szőlőmolyok és a szőlőilonca el
len, az védekezik a fitoplazmás 
szőlősárgulás ellen is. 

Bizonyosan csökkenti a beteg
ség terjedését az egészséges, 
vírusmentes oltványok használa
ta. 

Ha valaki a leírt tüneteket fel
ismeri szőlőjében, az csak akkor 
tud meggyőződni a betegség 
konkrét voltáról, ha laboratóri
umba küldi a mintákat és ott a 
kórokozót súlyos tízezrekért k i 
mutatják. Ezért célszerű előbb 
fertőzés komoly gyanúja esetén a 
Vas Megyei Növényegészség
ügyi és Talajvédelmi Állomás 
kórtanos szakemberét megkeres
ni; az Ő hatáskörük és köteles
ségük az intézkedés. 

Dr. Hollósy István 

Hivatali ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkormányzata Polgár

mesteri Hivatala ügyfélfogadási rendje: hétfő: 9 
áfától 11 óráig, kedd: ügyfélfogadás nincs, szer
da: 13 órától 16 óráig, csütörtök: 8 órától 11.30 
ö r ü g és 13 órától 16 óráig, péntek: 9 órától 11 
Óráig. 

Minden hónap első csütörtökén 9 és I I óra 
^zött Makkos István polgármester, minden hó-
Jap második csütörtökén 9 és 11 óra közölt Tima 
^ Z l ó alpolgármester, minden hónap harmadik 

i ^ tör tökén 9 és 11 óra között Baranyai 

Attiláné dr. jegyző, minden hónap negyedik csü
törtökén 9 és 11 óra közölt Enyinginé dr. Batári 
Borbála aljegyző tart fogadóórát a hivatalban. 

* 
Kihelyezett ügyfélfogadás (Baranyai Attiláné 

dr. jegyző) Alsóságon minden hónap utolsó csü
törtökén 9-11 óráig, Mcrseváton minden hónap 
utolsó keddjén 9-11 óráig. Izsákfán: minden hé
ten szerdán 9—11 óráig a Faluház önkormány
zati helyiségében. 

* 
A cigány kisebbségi önkormányzat elnö

kének és elnökhelyettesének fogadóórája: 
kéthetenként szerdán délután 13 órától 15 órá
ig a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali helyiség
ben. 

* 

A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga
tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási rend
je - hétfő: 8-16 óra közölt folyamatosan; kedd: 
8-12 óra között; szerda: 13-17 óra közölt; csü
törtök: 8-13 óra között; péntek: 8-12 óra között. 

* 
A Vas Megyei Munkaügyi Központ celldö

mölki kirendeltségének ügyfélfogadási rendje: 
- hétfő, kedd és csütörtök: 8-15.30, péntek: 8¬
12.15 óra között. 
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Nevezetes helyek a Ságon és környékén 

A Maszka-tó 
A lassacskán folydogáló Kódő 

patak „Ölén" van egy tó egy gyö
nyörű" környezet koszorújában. 
Emberi kéz alkotta, most Somlai 
Károly világa ez. 

Fotósom nem győzi rögzíteni 
a látványt a mindössze 4,1 hek
tárnyi területen, ahol a tó 7 ezer 
négyzetmétert foglal el szigettel, 
híddal. Átlagos mélysége 130 
centiméter, de néhány helyen a 
két métert is meghaladja. Hcté-
nyi László színes képeit adom az 
ismerősök kezébe, kérdezve, hol 
lehet ez a hely? Mondják: Szajk, 
Vadása, valaki Svájcot említi. De 

a „névtelen" kis tó - ma már 
Maszka-tó néven említik - itt van 
hegyünk szomszédságában. Le
hetne gyermekparadicsom, nyári 
pihenést szolgáló csodavilág, 
horgásztanya, táborhely, mű
vésztelep... 

A gazdája keményen dolgo
zik, pénzét, munkáját ebbe fekte
t i . Egyetlen fillért még nem ho
zott a számára. Fantázia, Ötlet bő
vében vagyunk. Azonban feladni 
ezt a csendet? 

A kis Kódó „cseréli" a vizet, 
16 fajta hal mélyebben tanyáz, 
éppen „beetetés" idejében va
gyunk a parton. Somlai Károly 
nem is e gazdag állományról be
szél, hanem a madárvilágról tart 

élményszámba menő beszámo
lót. 

Hihetetlennek tűnik: a szige
ten lakozik egy hcrmelin család. 
Azért kételkedek, mivel csak 
egyszer pillantottam meg a Ság
hegyen egy példányt. 

A száraz „köcsögfa" is életet 
sugároz kocsikerék „kitüntetésé
vel". 

A tó területén a talaj tőzeget 
rejt, az emelkedő szinteken pá
zsit, a tó körül nád, majd gyü
mölcsös és konyhakert. Itt a hű
sítő ital „mélyhűtője" maga a tó, 
amelyből hálóval emeli ki az 
üvegeket a kedves vendéglátónk. 

Dala József 
Fotó: Hctényi László 
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Uj gyülekezeti ház épül az evangélikusoknak 
A celldömölki református egyházközség 

„kinőtte" azt a gyülekezeti termet, melyet ez 
idáig használtak, ö römet és gondot is jelent 
ez egyszerre, örömet , hiszen a kulturális élet 
fellendülése az egyházközségen belül örven
detes tény. A gyülekezeti ház megépítésével 
könnyebben megvalósítható lesz mindaz a 
program, amelyet a közösség vezetői elkép
zeltek. Terveznek fiatal házasok számára ta
lálkozási lehetőséget. Szeretnének helyet ad
ni a gyermekeiket egyedül nevelő anyáknak 
arra, hogy összejöveteleiken megbeszéljék 
(azonos) problémáikat. Több kulturális ren

dezvény is megszervezésre kerülhetne, ha na
gyobb helyiség állna rendelkezésre. 

Ezért fogalmazódott meg egy gyülekezeti 
ház felépítésének szükségszerűsége. A 75 
négyzetméteresre tervezett helyiség szerve
sen kapcsolódna a templomhoz: összenyitha
tó lenne az imateremmel. Kisebb kiszolgáló 
helyiségek épülnek még a teremhez: teakony
ha és vizesblokk kap helyet az új részben. 

A presbitérium által megfogalmazott el
képzeléseket a tervek elkészíttetése követte. 
Ezt követően a pénzügyi fedezetet kellett biz
tosítani. Az önkormányzat is felajánlotta se

gítségét. Megérkezett az első jelentős össze
gű, magánszemélytől származó felajánlás is: 
Balogh Lászlótól. Példájára indult meg a hí
vők között a felajánlások sora. Volt , aki 
pénzt, volt, aki kétkezi munkáját ajánlotta fel, 
hogy minél előbb megvalósulhassanak az el
képzelések. Jelentős pénzösszeget nyertek az 
Egyházmegyei Alap pályázatán is. 

Mindezek a tények felcsillantják a reményt 
arra, hogy még a tél beállta előtt tető alá 
kerülhet az új gyülekezeti ház Celldömöl
kön. 

N. I . 

; , rv, 

Celldömölki zarándokok jártak Medugorjéban 

Wentös késéssel, csak augusztus közepén kapotl hírt az Új Kemenesalja arról, hogy Ferenc atya vezetésével celldömölki zarándukcsoport járt májusban a 
J^rta-jelenések helyszínén, Medugorjéban. A hosszabb úti beszámoló közlésétől ezért most eltekintünk, csupán a zarándokhelyen készült felvételckcrtnutatjuk 
* olvasóinknak. 
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Nemzetközi fesztiválrendezvény 

Cell Cup '98: sport, szórakozás, siker 
Augusztus harmadik he tében a sportot szere tő és kikapcso

lódni vágyó cel ldömölkiek, kemenesaljajak sikeres rendez
vénysoroza tnak lehettek részesei, amelyrő l Süle Nándor, a ren
dező Cell Sport Bt . tagja adott összegzést. 
A nemzetközi kézilabda és kulturális fesztivál elnevezésből idén a 

kulturális programokra nagyobb hangsúlyt fektettek a tavalyinál. A 
versenyzők szórakoztatására találták ezt k i a szervezők, de miután a 
város lakói is aktívan bekapcsolódtak, idén szélesítették és színesítet
ték a palettát 

A karneváli felvonulást a sportolók mellett művészeti csoportok 
tették látványossá. A sárvári fúvósok és a majorettek, az angol és a 
görög tánccsoportok, a kalocsai népviselet, a veszprémi FOTEX csa
patának jelmezes kabalája mellett láthattuk a sárvári Barabás György 

Szakközépiskola régi korokat idéző pompás ruháit. Az ünnepélyes 
megnyitón 6000-7000 ember vett részt, és a hatalmas méretű projektor 
jóvoltából senki sem maradt le a színpadon történtekről. 

A rendezvénysorozat fővédnökségét személyes felkérés után Or
bán Vik tor miniszterelnök vállalta, egyéb teendői miatt üdvözletét 
Deutsch T a m á s sportminiszterjelölt hozta a celldömölkieknek, és 
vállalta továbbra a fővédnökségét 

A csapatok nagy része már visszatérőként érkezett, felkészülésükbe 
építették be a celli kupát, főleg az A és B kategóriákban szoros mécs
eseket játszva építették csapatukat. A Iegmesszebbről érkezett észtek, 
a legnépszerűbb, legvidámabb jászberényiek mellett újként itt volt 
egy olasz csapat is, amelynek tagjai szóban már jelezték részvételi 
szándékukat jövőre is. 

Celldömölkiként gyakran kicsinek, unal
masnak érezzük a várost. Az itt lévő verseny
zők irigyeltek bennünket a jó levegő, városunk 
nyugodtsága miatt. Ha megszokottan pillan
tunk rá a Sághegyre, jusson eszünkbe, milyen 
ritkaságnak számító természeli jelenség, év
milliók tanúja szomszédságában élünk. 

A vendégek értékelték a családias, otthonos 
légkört, azt, hogy a város lakói barátságosan 
befogadták őket, lelkesedtek a programokért. 
A változatos események között több utcabál, 
sághegyi kirándulás, belyártámadás, kürthang
verseny a kráterben, koncertek szerepeltek. A 
zárógála, az ünnepélyes díjátadás után sztár
vendégek szórakoztatták a búcsúbuli résztve
vőit. Láthattuk a Los Andinost, a 4 -F Club és 
a V.I.P. együtteseket, az Erica C Dance 
School-t és az Alterego Show-t. 

Csúcsminőségú volt a színpad felépítése, a 
fény- és hangtechnika. Sajnos a meghirdetett 
programok közül előzetes megállapodás után 
is mondtak le részvételt, amelyet a szervezők 
nem tudtak kivédeni, de megpróbálták valami
lyen formában ellensúlyozni. 

A meghirdetett gulyásfőző ver
senyen hat csapat szerepelt, Csó-
tá r Csaba és baráti társasága 
nyerte meg a versenyt. Nekik és 
minden más csapatnak is gratulál
nak a rendezők, hiszen minden 
„mű" finom volt. 

Továbbá köszönetüket fejezik 
ki minden természetes és jogi sze
mélynek, akik támogatóik köret 
alkották, illetve annak a 15-20 fős 
baráti társaságnak, akik segítették 
őket a rendezvény lebonyolításá
ban. 

A jövőre tekintve igyekeznek 
további lehetőségeket felkutatni, 
terveik között szerepel szállás, legalább egy szabadtéri, műanyag bo
rítású pálya biztosítása, amely óriásit javítana a helyzeten. Távlati 
elképzeléseik között merész álmok szerepelnek. 

A jövő évi kupát tervezve egy héttel korábbi időszakot választottak 
k i , hiszen augusztus 11-én csillagászati szenzáció lesz Vas megyeben, 
amikor teljes napfogyatkozásra kerül sor egy 110 kilométeres sávban. 
A Sághegyről élvezni ezt a fantasztikus látványt rendkívül vonzó 
lehetőség a kupa résztvevőinek is. 

T. G. 
Fotó: Hetényi László 

Eredmények 

A kategória: 1. Fotex K C Veszprém, 2. Dunaferr SE, 3. Dinamó 
Pancevo. 

B kategória: 1. SP 29 Opole, 2. Fotex K C Veszprém, 3. Dunaferr 
SE, 6. CVSE-Cellép. 

C kategória: 1. Dinamó Pancevo, 2. Veszprém, 3. Eötvös-Apáczai 
Kiadó, 

D kategória: 1. T K K F Stilon, 2. Veszprém, 3. Szigetszentmiklós, 
4. Eötvös Ált. Isk. és DSE. 

F kategória: 1. Gliwice, 2. Kinizsi SE (Sárvár), 3. Hunyadi ÁlL: 

Isk. (Debrecen), 4. CVSE Junior. 
H kategória: 1. Ikervár DSE, 2. Kiss Géza Á l t Isk. (Sellye), 3̂  

Celldömölk M i n i . 
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Csak a győzelemnek 
örülhettünk 

CVSE-Antók Nyomda-Soproni VSE-GYSEV 1-0 (0-0) 
Celldömölk, 100 nézd". Vezette: Tarczi Károly (Pápa), 

pj . : Győri, Mógor 

Celldömölk: Szép - Latyák, Annak ellenére, hogy többet bir-
Csákvári, Stibcr - Dobány, Bog
nár, Lukács, SzőllŐsi - Orsós, 
Szálai, Lengyel. Edző: Fedor 
Sándor. 

Sopron: Mozsolits - Takács, 
Orosz, Horváth, Ruzsits - Siffer, 
Magony, Bánfalvi, Váli -Farkas, 
Gulyás. Edző: Ivancsics Miklós. 

Csere: Orsós helyett Pécz és 
Siffer helyett Kovács L . a szünet
ben. Farkas helyett Hauzer az 
55., Bognár helyett Győrvári a 
69., Dobány helyett Bodor és Bán
falvi helyett Honli a 82. percben. 

Sárga lap: Ruzsits időhúzásért 
a 36., Pécz reklamálásért a 68. 
percben. 

Szögletarány: 9:4 (5:1) 
Dobány Gábor, a celldömölki 

csapat játékosa: A tapolcai győ
zelem után a csapat hangulata jó , 
lassan az én sérülésem is rendbe 
jön. Az SVSE játékából jól fel
készültünk, győzelmet várok. 

A tapolcai jó játék folytatását 
várta a szép számú közönség. A 
mérkőzés előtt a CVSE-Antók 
Nyomda hívei több gólos hazai 
győzelemre tippeltek. Senki nem 
várt szoros eredményt, azt pedig 
végképp senki sem gondolta, 
liogy az első hazai mérkőzésen 
akadozni fog a játék. 

15. perc. SzŐllősi jobbról 
kisszögletet végzett el, a Szálai
tól visszakapott labdát remekül 
ívelte át az e l lenkező ' oldalra, 
shol Latyák szépen emelkedett ki 
tömegből, de fejese a kapufáról 

K alapvonalon kívülre pattant. 
25. perc. Dobány unta meg a 

lehetetlenséget és 17 méterről le-
idolt lövését Mozsolits csak bra-
"tínal tudta menteni. 

34. perc. A játék képe tovább¬
* sem változott, a támadókat 
fcinte lehetetlen volt helyzetbe 
'ózni. Most Bognár szánta el ma
lit egy távoli lövésre, de Mozso-
'ls a levegőbe tíszva k i tudta ülni 
'labdát. 

Kívülről ugy tátit, hogy túl tna-
fcbiztosan lépett pályára a celü 
tfrria. Talán játékfelfogásuk sem 

előre megbeszélt taktikára 
fükfel, a támadásépítéssel sok 
V v°lt, az adódott helyzetek kí

nálásáról nem is beszélve. 

tokolta a celli csapat a labdát, a 
végén csak a győzelemnek örül
hetett a szurkoló sereg. 

47. perc. Bognár jáiszotta be 
szépen magát az ellenfél 16-osán 
belülre, de kecsegtető helyzet
ben Szőllősi elrúgta előle a lab
dát. 

57. perc. A két perccel előbb 
becserélt Hauzer kapott a jobb
szélen üresen egy labdát, amivel 
senkitől sem zavartatva húzhatott 
egyedül kapura. Hátul a magára 
maradt Csákvári kétségbceseticn 
hátrált, de Hauzer nem merte a 
lövést elvállalni, helyette ké
részibe játszott az érkező Gulyás 
elé, akinek a hosszú sarokba 
meglőtt labdáját Szép bravúrosan 
szögletre mentette. 

60. perc. Megszületett a mér
kőzés győztes gólja. A nagy ije
delem után Szálai remek labdá
val indította Lengyelt a bal olda
lon. Szépen ívelt kapu elé, s az 
érkező Csákvári közelről nagy 
nyugalommal a tehetetlen sopro
ni kapus mellett a bal sarokba fe
jelte a labdát (1-0). 

80. perc. A mérkőzésen ki tűnő 
teljesítményt nyújtó Szép kapus 
ijesztett a közönségre. A jobb ol
dali partvonal mellől, úgy 35 mé
ternyi távolságról szabadrúgás
hoz jutottak a vendégek. A ma
gasan kapu elé ívelt labdára jó 
ütemben mozdult k i Szép, de 
amikor már azt nézte, hogy kinek 
dobja k i , a labda kicsúszott kezé
ből és a meglepett Hauzer elé 
pattant. Mindenkiben meghűli a 
vér, de szerencsére Szép nem 
vesztette el lélekjelenlétét, gyor
san reagált és elütötte a labdát a 
csatár fejéről, majd rendet vágva 
védőn és támadón, a nagy tömeg
be vetődve a labdát megkaparin
totta. 

81 . perc. Hauzer lépett meg a 
jobb szélen, erős lövését viszont 
Szép most magabiztosan húzta 
le. Ezt követően kapujához sze
gezte ellenfelét a celli csapat, de 
Mozsolits biztosan védte azt, így 
az eredmény nem változott. 

Fedor Sándor: Nagy mezőny-
fölényben játszottunk, ha nehéz 
körülmények között is, de sike

rült nyemi. Jók voltak: Szép, 
Csákvári, Stiber, Lengyel, La
tyák. 

E lömérkőzés : C e l l d ö m ö l k -
SVSE 4-0 (1-0). Vezette: Győri 
László. Celldömölk: Baráth -

Vass (Kiss, Németh) , N A G Y , 
SZABÓ L . , Mórocz - KUNOS, 
PINTÉR, H O R V Á T H , SZABÓ 
M . (Fáró) - Asbóth (Szabó 
A. ) , Nyári . Edző: Boznánszky 
Gábor. 

Bognár vezérletével remek játékot 
mutattak be a celliek 

Csorna S E - C V S E - A n t ó k Nyomda 2-3 (1-2) 
Csorna, 1000 néző. Vezette: Venczel Imre (Ajka), pj . : Kéri, Pusztai 

Csorna: Lőre - Jakab, Bera, 
Csík, Horváth A. - Németh, K o 
vács R., Fenyő, Kovács L . - Ger
mán, Szeder. Edző: Horváth Ta
más. 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Stiber - Dobány, Bog
nár, Lukács, Szőllősi - Orsós, 
Szálai, Lengyel. Edző: Fedor 
Sándor. 

Csere: Kovács R. helyett Hol-
lósi a 34., Csík helyett Bognár Z. 
a szünetben, Szálai helyett Orsós 
az 59., Pécz helyett Bodor a 66., 
Németh helyett Varga a 79-, Do
bány helyett Kelemen a 88. perc
ben. 

Sárga lap: Csákvári lökésért a 
8., Latyák rúgásért a 11., Pécz 
játékvezető megtévesztéséért a 
16., Germán rúgásért a 31., Bera 
rúgásért a 40., Bognár (Csoma) a 
79. percben. 

Kiállítás: Gólbatartő labda 
kézzel történő mentéséért Stiber 
a 64. percben. 

Szögletarány: 5:5 (2:2) 
Lengyel Miklós, a celldömölki 

csapat játékosa: A csoma jó csa
pat, de mi bajnokságot akarunk 
nyerni, ezért elengedhetetlen, 
hogy riválisaink otthonában pon
tokat szerezzünk. A. jó pálya, a 
remek idő és a csapat jó felkészí
tése adott a rangadóra. Győzzön 
a jobb csapat! 

A Sopron elleni gyengébb já
ték ellenére sok-sok celli szurko
ló kísérte el a csapatot a csornai 
rangadóra. A két szurkolói autó
busszal és sok személygépkocsi
val érkező celldömölkiek a mér
kőzésen kárpótlást kaptak a csü
törtöki gyengébb játékért. Egy 
egészen kiváló, Bognár által ve
zérelt CVSE-Antók Nyomda lab
darúgócsapat diadalmaskodott 
lelkesedésben, akarásban és ami 
a lényeg, játékban is a rivális ha
zai gárda otthonában. A bajnok
ságban történjen bármi, ezt a 
győzelmet egykönnyen nem lehet 
elfelejteni. Az ilyen mérkőzésekre 
mondják: hatpontos meccs volt. 

5. perc. Az első helyzet a ha
zai csapat nevéhez fűződik. 
Szép, gyors és korszerű támadás 
végén Szeder nagy helyzetben a 
bal kapufa mellé durrantott. 

8. perc. A mérkőzés első per
ceiben lendületesen rohamozó 
hazai csapat támadásai szögletet 
eredményeztek. A jobb oldalról 
belőtt labdára Germán emelke
dett k i , Csákvári, a 1 l-es pont tá
jékán csak szabálytalanul tudta 
kilökni a labda alól. Venczel já
tékvezető a sárga lap mellett 
büntetőt is ítélt a vendégcsapat 
ellen, melyet a sértett játékos 
higgadtan, nagy erővel a jobb sa
rokba rúgott (1-0). 

12. perc. Nem kellett sokáig 
várni az egyenlítésre. Péczcel 
szemben szabálytanakodtak a 
védők a félpálya közepén. Pécz 
gyorsan felismerte a lehetőséget, 
és Bognárt indította a jobb olda
lon. Bognár a 16-os sarkánál be
csapta a rátámadó védőjátékost, 
és jobb külsővel 15 méterről a 
meglepett Lőre mellett félmaga-
san a jobb sarokba csavarta a cel
l i csapat egyenlítő gólját ( l - l ) . 

17. perc. Az egyenlítő gól 
után a celli csapat átvette a játék 
irányítását. Szőllősi egy elve
szettnek látszó labdát szerzett 
meg Jakabtól, s már bent járt a 
16-oson belül, amikor Jakab el
lökte, de Venczel játékvezető 
sípja néma maradt. Szerencsénk
re Jakab nem tudott felszabadíta
ni, csak Lengyellel szemben sza
bálytalankodni, amit már a játék
vezető is lefújt. A kaputól 18 mé
terre megítélt szabadrúgást Bog
nár végezte el olyan mesterien, 
hogy a jól megnyesett labda a ve
tődő Lőre kapus és a jobb kapufa 
között félmagasan a hálóban kö
tött k i (1-2). 

50. perc. Támadólag lépett fel 
a celldömölki csapat. Szőllősi 
vezette fel a félpályáról a labdát, 
majd Bognárral kényszerítőzött, 
aki remekül „tette k i " két védő 
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között a középpályást. Szőllősi 
egyedül vezette Lőre kapusra a 
labdát, s a 16-oson belül a vetődő 
kapust kicselezve sétált vele az 
üres kapura, melynek nyugodtan 
a közepébe gurította azt (1-3). 

64. perc. Újabb 1 l-essel szé
pített a vendéglátó csapat. A gólt 
megelőzően Orsós került gól
helyzetbe, de Bera az utolsó p i l 
lanatban szögletre szerelte. A 
szöglethez előre ment az egész 
celli csapat, csak Stiber maradt 
hátul két támadóval. Dobányt is 
elkapta a hév, felszaladt és Len
gyel hozzá játszotta szögletből a 
labdát, amit sajnos Kovács L . el
vett tőle és egyből Germánt indí
totta. Germán egyedül törhetett a 
celli kapura, majd a 16-os előtt a 
felfutó Szeder elé tálalt, aki egy
ből átjátszott a jobb oldalon üre
sen lévő Hollósihoz. Hollósi a 

közben kapujából Stiber segítsé
gére érkező és vetődő Szép mel
lett balra elhúzta a labdát és az 
üres kapura lőtte, de Stiber a gól
batartó labdát kézzel megállítot
ta. Venczel játékvezető sajnos pi
ros lappal ismerte el Stiber „ka
pus" képességeit és a 1 l-es pont
ra mutatott. A megítélt büntetőt 
Germán a bal sarokba lőtte (2-3). 

Fedor Sándor: Igazi rangadó 
volt. Csapatom remekül állt 
helyt. Küzdelemben, akarásban 
és játékban egyaránt felülmúltuk 
a hazaiakat. Az egész csapat k i 
tűnő teljesítményt nyújtott. 

Elí ímérkÖzés: Csorna-Cell
dömölk 0-0. Vezette: Pusztai 
György. Celldömölk: B A R Á T H 
- N A G Y - KUNOS, SZABÓ L . , 
M Ó R O C Z - ASBÓTH, PIN
TÉR, H O R V Á T H (SZABÓ A.) , 
SZABÓ M . - NÉMETH, NYÁ
RI. Edző: Boznánszky Gábor. 

Jó ellenfél ellen 
jó iram, küzdelmes mérkőzés 

CVSE-Antók N y o m d a - J á n o s s o m o r j a l SE 3-1 (2-1) 
Celldömölk, 1500 néző. 

Vezette: Kovács Zsigmond (Nagykanizsa), pj . : Kozma, Peszleg 

Celldömölk: Szép - Dobány, 
Csákvári, Latyák - Elekes, Bog
nár, Lukács, Szőllősi - Pécz, 
Szálai, Lengyel. Edző: Fedor 
Sándor. 

Jánossomorja: Cser - Hege
dús, Nagy, Rozsos - Dobóczky, 
Varga, Körmendi, Drobnits -
Stemmer, Molnár, Görgits. Edző: 
ifj . Drobnits Tamás. 

Csere: Drobnits helyett Szálka 
a 61., Szálai helyett Orsós a 63., 
Pécz helyett Győrvári a 68., He
gedős helyett Plahy a 74., Kör
mendi helyett Ladányi és Elekes 
helyett Bodor a 82. percben. 

Sárga lap: Lukács kezezésért a 
11., Körmendi lerántásért a 33., 
Szőllősi visszahúzásért a 35., 
Csákvári lökésért az 51. , Bognár 
visszahúzásért a 72., Ladányi le
rántásért a 83. percben. 

Szögletarány: 2:5 (2:0) 

Csákvári Zsolt; A csornai győ
zelem még jobban összeková
csolta a csapatot. A kitűnő rajtot 
vett, újonc Jánossomorja elleni 
mérkőzés számunkra fontos 
azért, hogy élen maradjunk, ezért 
remélem, sikerül a győzelem. 

A celldömölki mérkőzésre so
kan kísérték el az újonc Jánosso-
morját. A vendégcsapat játékával 
igazolta jó hírét, küzdelmes, jó 
iramú mérkőzést láthattak a szur
kolók. Az első félidő elején egy 
gyors góllal megszerezte a veze
tést a celli csapat. A gól után is 
támadásban maradtak, a fölényt 
egy kapufa és egy újabb gól je
lezte. A vendégek a félidő hajrá
jára feljöttek, és többször is ve
szélyeztették Szép Tamás kapu
ját. Az utolsó percben szépítésre 
is futotta erejükből. 

5. perc. Bognár indította jó 

LEGFRISSEBB 
Ajka S E - C V S E - A n t ó k Nyomda l - l (1-0) 

labdával Lengyelt, akinek a be
adása átszállt a védők feje fölött. 
Pécz szerezte meg a labdát, majd 
két védőn átcselezte magát, és 
Szálai fejére emelt, de a csatár 
fejese kapu mellé ment. 

8. perc. A bal oldalról Lengyel 
ívelt a kapu elé egy szabadrúgást. 
A labdát Szőllősi 15 méterről a 
jobb alsó sarokra fejelte, azt az 
elmélázó Cser kapus vetődve a 
hálóba terelte (1-0). 

16. perc. A celli csapat egyre-
másra vezette támadásait. Pécz 
lépett most k i , lövése lepattant a 
védőről Bognár elé, aki 25 mé
terről nagy erővel célozta meg a 
kaput. A labda a meglepődő Cser 
Szabolcs feje fölött csattant a lé
cen, és vágódott a mezőnybe. 

27. perc. Pécz ijesztett a kö
zönségre. Az ellenfél térfeléről 
hátrajátszotta a labdát, amit M o l 
nár csípett el, és egyedül vezet
hette a celli kapura. A celli csa
patból csak Csákvári volt hátul 
két támadóval szemben, de sze
rencsénkre Molnár önző volt, 
nem adott tovább a jobb helyzet
ben lévő Stemmernek, hanem ka
pura lőtte a labdát, melyet Szép 
tett ártalmatlanná. 

32. perc. Bognár a 16-os sar
káról játszott vissza Péchez, aki 
egyből Elekeshez emelt. A kapu
tól 28 méterre egyedül hagyott 
Elekes nem teketóriázott, maga 
elé tette a labdát, és hatalmas ere
jű lövést engedett a jobb felsőbe. 
Cser kapus még szemmel sem tud
ta követni a labdát, az ágyúgolyó
ként vágódott a hálóba (2-0). 

45. perc. Molnár tanult az 
előbbi esetéből. Most előzéke
nyen passzolt Varga elé, aki 16 
méterről kapura lőtt. Szép kapust 
meglepte a lövés és a pálya tala

ja, a labda a lába között lelassult 
ugyan, de végül mégis átvánszor-
gott a gólvonalon (2-1). 

A második félidő 14. percében 
megszületett ugyan a végered
mény egy pazar szabadrúgás utá
ni még pazarabb fejessel, de a 
vendégek a mérkőzés végéig nem 
adták fel. így 90 percig élvezetes, 
nagy csatának őrülhettek a né
zők. Orsós és Győrvári pályára 
lépése után sok helyzet adódott, 
de sajnos azok ki is maradtak. A 
sérüléséből lassan kilábaló fiatal 
Győrvári jól illeszkedett a csa
patba. Kapott is sok tapsot, te
gyük hozzá: megérdemelten. 

59. perc. A bal oldalról Elekes 
szabadrúgásból ívelt a kapu elé. 
A nagyszerűen helyezkedő táma
dók közül Bognár emelkedett 
magasabbra, és közelről a kapus 
feje fölött, vagy ahogyan mondani 
szokták, a kapus szeme között éle
sen a hálóba fejelt (3-1). 

83. perc. Lengyel ívelt kapu 
elé egy szabadrúgást, a labdára 
Orsós és Latyák ugrott fel. La
tyák ahogy a nagykönyvben meg 
van írva, úgy fejelte a földre a 
labdát, az azonban gondolt egyet, 
és nem a kapuba pattant, hanem 
átugrotta a kapufát és a háló kül
ső oldalán landolt 

Fedor Sándor: Meggyőző já
tékkal egy ügyesen játszó ellenfe
let győztünk le. Jók: Csákvári, 
Szőllősi, Bognár, Lukács, Elekes. 

ElíímérkÖzés: Ce l ldömölk-
Janossomorja 8-0 (3-0). Vezette: 
Kozma József. Celldömölk: Bera 
-Kunos , Nagy, Szabó L . (Fáró), 
Mórocz (Balhási) - Németh R. 
(Sebestyén), Szabó A., PINTÉR, 
SZABÓ M . (Kiss) - ASBÓTH, 
Nyári (Horváth). Edző: Boz
nánszky Gábor. - d m -
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Megyei I . osztály 
Az 1998/99-es bajnoki év Őszi szezonját viszonylag jól kezdte 

térségünk két csapata, a Jánosháza és a Kemenesalja. 
Eredmények: Jánosháza-Vasvár 1:1 (0:1). Góllövők: Takács Zs., 

Ül. Vida. Ják-Kemenesalja 0:0; Kemenesalja-Jánosháza 2:3 (2:1). 
Góllövők: Rúzsa, Fűzfa, i l l . Horváth I . , Bors T., Takács Zs.; Keme¬
nesalja-Rábatótfalu 2:1 (0:1). Góllövők: Huszár, Dénes, i l l . Nagy. 
Apátistvánfalva-Jánosháza 0:1 (0:0). Góllövő: Takács Zs.; Apátist
vánfal va-Kemenesalja 2:3 (0:2). Góllövők: Bartakovics, Mákos, i l l . 
Pacsi, Varga, Rúzsa. - v l " 
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