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A celldömölki szavazók elégedettek a város eddigi vezetésével 
s 

Ujabb négy évig Makkos István a polgármester 
Meggyőző fölénnyel, a szavazatok csaknem ötven százalé

kának megszerzésével megtartotta po lgá rmes te r i tisztségét 
Celldömölkön Makkos Is tván. Az Együ t t Cel ldömölk Váro
sért Egyesület jelölt je, akit több m á s szervezet is t ámoga to t t , 
a választók a k a r a t á b ó l nyolc év u t án is folytathatja a vá ros 
vezetését. 

Lapzárta után fejeződött be az 
október 18-ai helyhatósági vá
lasztásokon leadott szavazatok 
összeszámlálása, ezért végleges 
eredményt egyelőre nem tudunk 
közölni. Az azonban biztos, hogy 
a polgármesteri cl öltek sorrendje 
a következő: 1. Makkos István 

(Együtt Celldömölk Városért 
Egyesület); 2. Balogh László 
(Független); 3. Fehér László 
(MSZP); 4. László Tibor (FI-
DESZ-MPP-MDF-FKgP). Az 
el őzetes eredmények szerint 
Makkos István az érvényes sza
vazatok 46,1%-át szerezte meg. 

Az egyéni választókerületek 
győztesei a következők: 1. Tima 
László (MSZP); 2. Limpár József 
(MSZP); 3. Fehér László 
(MSZP); 4. Hetényi Endre 
(KDNP); 5. Nagy Kálmán 
(MSZP); 6. Szálai József (Füg
getlen); 7. D ö m e László 
(KDNP-MIÉP) ; 8. Géczy Zol
tánná (Együtt Celld. Egy.); 9. Er
délyi Antal (Egyött Celld. Egy.); 
10. Farkas Zoltán (Független). 

A kompenzációs listán beju-
tottakat lapzártakor még nem is
mertük. 

Ünnepi rendezvények 
az októberi forradalom évfordulóján 

Október 22-én délután öt órakor KOSZORÚZÁS Koloszár Zoltánnak, 
az '56-os események áldozatának sírjánál a katolikus temetőben. Egy 
órával később, este 6 órakor kezdődik a VÁROSI ÜNNEPSÉG a hősi 
emlékműnél. Beszédet mond: a város polgármestere. Közreműködik: a 
Liszt Ferenc Vegyeskar, az Ádám Jenő Zeneiskola Fúvószenekara, a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium versmondói. 

19 órakor GYÁSZMISE az áldozatokért a katolikus templomban. 
(Megemlékező írásunk a lap 2. oldalán olvasható.) 

Ismét növekszik az utasszám 

Fórum vasutasoknak 
Majdnem szűknek bizonyult a 

cclli „Hilton" negyedik emeleti 
előadóterme, ahol Sipos Is tván, 
a MÁV Rt. vezérigazgatója tar
tott fórumot a közelmúltban Ke
menesalja vasú tass ágának. 

A vezérieazeató előadásában 

6 Í 1 
• • • I 

r 

áttekintette az elmúlt másfél év 
történéseit. Elmondta, hogy a 
vasútnak sikerült a kormánnyal 
rendezett kapcsolatot kialakíta
nia. 1997-ben megállt az utas¬
szám-csökkenés, ez évben pedig 

(Folytatás a 2. oldaton) 

s 

Átadták 
Alsóságon 

az új körzeti 
orvosi rendelőt 

A két éve á t a d o t t tornacsar
nok u t án most új középület tel 
gyarapodik az alsósági város
rész. O k t ó b e r 6-án meg tö r t én t 
a külcs ínében és belbecsében 
egya rán t é r t ékes egészségügyi 
in tézmény műszak i , majd októ
ber 15-én a hivatalos á t adása . 
A mintegy 40 milliós épület ter
veit a Grafik S túdió (vezető 
te rvező: K a r á t h Péter) készí
tette, a kivitelező a M Á V É P -
C E L L volt, amely a m u n k á t 
közbeszerzési pá lyáza ton nyer-
teeL V.L. 
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Fórum vasutasoknak 
(Folylatás az I. oldalról) 

már növekedésnek indult. A nö
vekedés mértéke mintegy fél szá
zalékos, de ez hozzávetőlegesen 
800 ezer utastöbbletet jelent. Az 
utasszám növekedésénél jelentő
sebb mértékben emelkedett a le
utazott kilométerek száma, és ez 
a két tényező a bevételek növe
kedését jelentette. 

A gazdaság növekedésével az 
áruszállítás is növekedésnek in
dult, emellett gyorsult az áruto
vábbítás. Az áruszállítás mutatói 
a tavalyihoz viszonyítva 9-10 
százalékkal jobbak. 

A jövő útját a szállítómunka 
hatékonyságának javításában je
lölte meg, aminek számtalan 
összetevője van. 

Úgy vélte, hogy a távolsági 
utazásokat az Inter Cityre kell 
építeni. Nagyon jó a vélemény az 
Inter Piciről, aminek a kihasz
náltsága 100 százalékos. Az Inter 
City hatósugarát az Inter Picikkel 
szándékoznak növelni, amelyek
ből még az idén 18-at akarnak 
forgalomba állítani. Ennek költ
ségeihez az érintett önkormány
zatoktól egyharmados hozzájáru
lást várnak. Az utazás körülmé
nyeit kocsikorszerűsítésekkel is 
szándékoznak növelni. 

Az áruszállításban a fő feladat, 

hogy minél rövidebb idő alatt, 
minél jobb minőségben tudják 
teljesíteni a megrendeléseket. 
Emellett meg kell szervezni a 
kombinált áruszállítást. 

A foglalkoztatással kapcsolat
ban úgy vélekedett, hogy a nagy 
létszámleépítések ideje lejárt a 
MÁV-nál . A további leépítések a 
munkahelyi természetes fluktuá
cióval megoldhatók. 

A M Á V Rt. kiszámítható bér
rendszert akar alkalmazni hosszú 
távon. A vasutassztrájk hozzájá
rult a reálkeresetek stabilizálódá
sához, sőt jövő évben már reál
kereset-emelkedés várható. „Ez
zel nem azt akarom mondani, 
hogy a vasutasok jól fizetett dol
gozók..." - mondta Sipos István. 

Az oroszországi válsággal 
kapcsolatban úgy tájékoztatott, 
hogy az év első hat hónapjában 
nagy előnyre tettek szert, ennek 
ellenére a válság a M Á V áruszál
lításait mintegy 5-6 ezer tonnával 
csökkentheti. 

A hozzászólások során Hor
vá th József, a Vontatási Főnök
ség vezetője felvetette, hogy a 
celli főnökséget a hosszú távú 
visszafejlesztés kategóriájába so
rolták, pedig földrajzi fekvése, és 
a szlovén vasút kiszolgálásának 
igénye ezzel éppen ellentétes. 
Kérte, hogy a besorolást vizsgál

ják felül. Elmondta, hogy a két 
esztendeje átadott veszélyeshul
ladék-égető kihasználtsága 
mindössze 10-12 százalékos, 
ezen is változtatni kellene. Prob
lémaként jelölte meg, hogy a 

szennyvíztisztító, a kcrckcszlcr-
gagép, a személykocsi felújító 
mind-mind felújításra szorul. 

A vezérigazgató megígérte, 
hogy foglalkoznak a problémák
kal. Völgyi László 

Véráldozatos szabadságharcunk, 1956 
Világrengető napokra emlékezünk, ami

kor apró szikratüzek parázslottak föl milli
ók szívében, és lángfolyammá válva, lobog
va, égve elárasztották a rabszolga hazát, s 
lett vértelen forradalomból kiprovokált 
véráldozatos szabadságharc, mely alapja
iban rendítette meg az örökétetűnek hitt, 
világuralomra törő zsarnoki hatalmat. És 
Európa újra ámult, mint százötven évvel 
ezelőtt, és ugyanúgy csendessé lévén hall
gatott, s belenyugodott, hogy a nagyétvá
gyú Moloch újra benyelje az alig kiszaba
dult zsákmányt. Egy nemzet, amely évszá
zadokon át korlátozott szuverenitásban élt, 
újra példát mutatott a világnak, Európának 
szabadságszeretetből és áldozatvállalás
ból. 

Legyünk büszkék és emlékezzünk az 
1956-os októberi napokra, erre a 20. szá
zadban született újabb, nagy nemzeti ünne
pünkre, amelyet az ország függetlenségé
nek közős akarata kapcsol össze az 1848-as 
forradalommal. A szomszédos kisebb „ha
talmak" és a távolabbi nagyhatalmak ér
dekharcai között élünk, dolgozunk, építjük 

. remélt szebb jövőnket, kötelességünk okul
ni, tanulni a múltból, és megbecsülni azt. 

Mert a múltba nézés s az emlékezés nem 
csupán valamiféle révedező-nosztalgiázó 
visszatekintés, hanem történelmi örökség. 
Ennek az örökségnek reális megismerése 
az egészséges nemzeti öntudat felébreszté
sét, a társadalmi tudat helyes irányba való 
fordításának, fordulásának tiszta etikai 
ügyét szolgálja. Nevel és tanít a valóság
ban gyökerező modern hazaszeretetre, a 
nemzeti értékeknek és a hagyományoknak 
az ápolására, tovább plántálására, az eze
ket rontó eszméknek a kiiktatására. Mind
ezek együtt a feltételei annak, hogy a ma
gyarság, nemzetünk és népünk a 21. szá
zadban talpon maradjon! 

Hazánk és a világ, valamint Európa tör
ténelme azt az igazságot tárja elénk, hogy 
a mi szabadságharcaink voltak döntő be
folyással, indítékkal jövendő fordulatok el-
következésére, s az élet, a történelem nem 
volt folytatható, ahogyan addig! Évszáza
dok igazsága, történelmi tapasztalata: „A 
magyarság szükség és érték az- emberiség 
s az emberiség csillagokhoz vezető útja 
számára." (ADY E.) Ahogy 1848 vala
mennyiünké, úgy 1956 is! 

Nádasdy Lajos 

Köszönet 
az egy százalékért 
A CELLDÖMÖLKI TEHETSÉGEKÉRT 

ALAPÍTVÁNY megköszöni mindazok tá
mogatását, akik az 1997. évi személyi jöve
delemadójuk 1%-át felajánlották az alapít
vány javára. 

Az összeget, 177 476 Ft-ot az alapítványi 
célkitűzésekkel összhangban a Celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulóinak Ösz
töndíjára és pályázati támogatására használ
tuk fel. 

Tisztelt támogatóinkra a következő évek
ben is számítunk. 

Adószámunk: 19246729-1-18 

Nyelvtanfolyam 
A Kemenesaljái Művelődési Központ 

N É M E T T A N F O L Y A M O T hirdet. 
Kezdőknek és újrakezdőknek: 60 órás 

tanfolyam. 
Tan folyam vezető: Galambos Zsu

zsanna 
Jelentkezési határidő: október 20. 
Részvételi díj: 10 000 forint. 
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Turinform iroda nyílt Celldömölkön 
Vas megyében elsőként, az o r szágban nyolcvanki lencedikként 

nyílt meg az a tur in form iroda, amelynek ünnepélyes á t a d á s a 
október 8-án volt Cel ldömölkön. A Kemenesalja Művelődési Köz
pontban kialakí tot t helyiséget Asztalos Zoltán, a Magyar Tur iz 
mus Rt. igazgatója és Makkos I s tván po lgármes te r adta á t ren
deltetésének. 

Megnyitó beszédében Asztalos Zoltán elmondta, hogy a megyéből 
többen is pályáztak a megnyitáshoz szükséges központi forrásra. A 
választás azért esett végül is Celldömölkre, mert ez a térség turisztikai 
szempontból eléggé fehér foltnak számított. 

Az irodán keresztül valamennyi kcmenesaljai településnek lehető
sége van bekerülni az ország idegenforgalmi vérkeringésébe. 

Kovács Ferenc országgyűlési képviselő elmondta, neki már régi 
álma volt egy ilyen iroda létrehozása, hiszen a kistelepülések csak 
ilyen módon tudják megmutatni magukat az országnak. 

Kocsis Orsolyától , a műszaki osztály munkatársától megtudtuk, 
hogy az iroda létrehozása mintegy 2,6 millió forintba került, ennek 
fele központi forrás, fele önkormányzati hozzájárulás. A kialakítással 
járó munkákat a Ccllszolg Kft . végezte. 

V.L. 

Az iroda vezetője: Horváth Melinda 

Az iroda élére Horvá th Me
linda került, akit öt jelentkező 
közül választottak k i . Tősgyöke
res celli. 1973. július 11-én szü
letett. Az Eötvös Loránd Általá
nos Iskolában kezdte meg a ta
nulmányait. 

Már itt kitűnt a kémia és a 
biológia utáni komoly érdeklődé
se. Ezért érthető, hogy középis
kolai tanulmányait a kőszegi Ju-
nsics Miklós Gimnáziumban 
folytatta, ahol kémia-biológia 
speciális osztályba járt. 

Innen egyenes út vezetett a 
szombathelyi tanárképző főisko
la-kémia-biológia szakára. En
nek elvégzése után „vándorévek" 
következtek. 

- Tényleg sokfelé jártam -
emlékszik vissza Melinda. - A 
diploma megszerzése után Ostf-
lyasszonyfán, Cellbcn és Keme-
tesmagasiban is tanítottam. Saj-
n ° s mindenhol csak szerződéses 
*»m tudtak ajánlani. A szerző
j e lejárta után újabb munkahc-
get kellett keresnem. Legutóbb 
^JKcrcn tanítottam. Itt gondol-

° d U u n c ! igazából azon: vajon 

meddig lehet és szabad ezt csi
nálni. Bizonytalannak éreztem a 
sorsomat. Ekkor került a kezem
be egy programfüzet, mely peda
gógusoknak kínált átképzési le
hetőséget. Ezt a tanfolyamot el
végezve új lehetőség nyílt meg 
előttem: idegenforgalmi ügyinté
ző lettem. Győrbe kerültem gya
korlatra. Ez idő alatt beletanul
tam a bel- és külföldi utaztatás 
lebonyolításába. Ekkor.jutott el 
hozzám a K M K pályázata a tur
inform iroda vezetői állására. 
Ennyi bonyolult év után nagyon 
vágytam már haza, Ccllbe... 

- Sikerüli. Az öt pályázó közül 
te kaptál lehetőséget arra, hogy 
megpróbáld Kemenesalja láto
gatottságát fellendíteni. 

-Nagyon örültem a lehetőség
nek, hisz úgy éreztem, térségünk
ben a turizmus elég spontán mó
don szerveződött eddig. Voltak 
és vannak spontán kezdeménye
zések, de ezeket eddig nem fogta 
össze egyetlen szervezet sem. 
Tudatosan kell a turizmust fej
leszteni ahhoz, hogy felmutatha
tó eredményeink legyenek. Tér
ségünk nagyszerű adottságokkal 
rendelkezik ahhoz, hogy Keme
nesalja turisztikai központja le
gyen. 

A hagyományőrzésnek kell az 
alapot jelentenie. Felbecsülhetet
len irodalmi és történelmi em
lékekkel rendelkezünk! Térsé
günk természeti, történelmi és 
kulturális értekek hordozója egy
szerre. 

Kiemelkedő lehetőséget jelent 
a termálvíz. Úgy érzem, a mi vá
rosunknak is feltétlenül be kell 

kapcsolódnia a termál program
ba! Ez nem csak a belföldi turiz
mus alapjait jelenthetné, hanem 
még több külföldi vendéget hoz
hatna Kemenesaljára, a váro
sunkba. 

Kihasználatlanok a szőlőhe
gyeink borkultúrái! A Ság és a 
Somló önmagukban is kimeríthe
tetlen lehetőségeket rejtenek! 

- Elképzelés van bőven. Ho
gyan lehet ezt lépésenként meg
valósítani? 

- A belföldi turizmust kell első 
lépésként megcélozni. Például az 
iskolákkal. Szeretném felvenni a 
kapcsolatot általános és középis
kolákkal egyaránt. Jöhetnének 
hozzánk tanulmányi kirándulás 
keretében: értékes irodalmi túra
útvonalat tudnék nekik ajánlani. 

A borturizmus egy másik kor
osztályt célozna meg. Egyéni ter
vek már voltak ezen a téren, most 
össze kellene hangolni ezeket a 

kezdeményezéseket egységes 
programmá. ,3orutak" szervezé
se az elsődleges terveim között 
szerepel. 

Térségünk rendelkezik már 
folklór hagyományokkal. Ezek 
ápolása és nagyobb népszerűsíté
se is a legelső lépések között ta
lálható a terveimben. 

Fel kell térképeznem a térség 
már meglévő Fizetővendég-háló
zatát. Kölcsönösen keresnünk 
kell egymást azokkal az embe
rekkel, akik vendéglátással fog
lalkoznak, illetve már bekapcso
lódtak a falusi turizmusba. 

- Hol és mikor találnak meg 
téged? 

- A K M K épületében, keddtől 
péntekig 8 órától délután 5-ig. 
Ha telefonon szeretnének elérni, 
azt a 439-940-es számon tehetik 
meg. Szeretettel várok minden 
érdeklődőt! 

Németh Ibolya 

V I D E O T E C H N I K A 
s z 1 1 Z 

Celldömölkön a 
Telefon: 95/420-084; 

Sági u. 16 sz. alatt! 
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. 

F O D O R T A M Á S o k i . ü z e m m é r n ö k 
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Közmeghallgatás volt Jánosházán 
Október 6-án tartották meg Jánosházán azt 

a nyílt képviselő-testületi ülést, mely egyben 
közmeghallgatás is volt. M o l n á r Géza , a te
lepülés polgármestere beszámolt a nagyköz
ség középtávú fejlesztési programjának vég
rehajtásáról. Véleménye szerint a kötelező 
feladatoknak eleget tett az önkormányzat: in
tézményei megfelelő szinten., működnek, a 
jogszabályban előírt ellenőrzések folyamato
sak voltak a négy év alatt. 

Jelentős változás volt a szociális ellátás te
rületén a gyermekvédelmi támogatás beveze
tése. Lérehozták a Családsegítő és Gyermek
jóléti Szolgálatot, mely egy gondozási köz
pont keretében működött. 

A településnek két általános iskolája van. 
A Batthyány Lajos Általános Iskola éléről tá
vozott az eddigi igazgató. A megüresedett 
helyre pályázatot írtak k i . A Szent Imre Ál
talános Iskola fenntartójával kötött közokta
tási megállapodás hatálya lejárt, így ez az in 
tézmény a továbbiakban az államtól kapja a 
fenntartásához szükséges anyagi támogatást. 

Az önkormányzat munkáját segítette, hogy 

a betöltetlen állásra sikerült megfelelő embert 
találni. így is gondot okozott a pénzügyi osztá
lyon tapasztalható gyakori munkaerőmozgás. 

Az önkormányzat pénzügyi helyzete k i 
egyensúlyozottnak mondható. Ennek egyik 
legjobb bizonyítéka az a minősítés, melyet az 
önkormányzat pénzét kezelő bank állított k i . 
A minősítés alapja a kamat- és hozambevé
telek évek óta tartó emelkedése. 

Jánosházán 120 millió forintos céltámoga
tás megteremtette az alapját egy korszerű" 
szennyvízhálózat kiépítésének. A Területfej
lesztési Tanácstól újabb 16 millió forintot si
került kapni egy pályázat megnyerése során. 
Az anyagi feltételek tehát megteremtődtek ar
ra, hogy az időközben megalakult szennyvíz
társulat hozzáláthatott a program megvalósí
tásához. A kivitelező Altéira Kft. ez év júliusá
ban megkezdte munkáját. A beinházás befeje
zésének tervezett időpontja 1999. év vége, az 
utak helyreállítása 2000 nyarára lesz kész, 

A község életében fontos dátum volt szep
tember 4-e, amikor is fölavatták a I I . világ
háborús emlékművet. (Erről lapunkban rész

letesen beszámoltunk.) Az emlékmű környe
zetének rendbetétele már részben megtörtént. 
A megfogalmazott elképzelés szerint újabb 
dísznövények kerülnek majd kiültetésre, 
amint a tervek elkészültek és a szükséges 
anyagi feltételek megteremtődtek. 

Kisebb-nagyobb lépésekkel ugyan, de 
folytatódik a Községháza épületének felújítá
sa. Állagmegóvási munkákra került sor a 
községi könyvtár és a T V működési helyén 
is. A tervek szerint valamennyi eltérő funk
cióval rendelkező épületrész külön üzemel
tethető fűtéssel fog majd rendelkezni. 

Ismét reális közelségbe került a település 
közvilágításának korszerűsítése. Ennek anyagi 
alapját az teremtette meg, hogy sikerült egy 
újabb pályázaton jelentős pénzösszeget nyerni. 

Molnár Géza polgármester az alábbi sza
vakkal fejezte be beszámolóját. „A képvise
lő-testület mandátuma 1998 októberében le
jár. Munkánkat úgy végeztük, hogy mozgás
teret hagytunk az utánunk következőknek. I l 
lúziókat nem kergettünk. Eleget tettünk vala
mennyi alapfeladatnak, ezen kívül rengeteg 
önként vállalt feladatot oldottunk meg, bízva 
abban, hogy Jánosháza érdekeit szolgáltuk." 

Németh I . 

Alkoholmentes ifjúsági klub alakult Celldömölkön 

Körmendtől Győrig öt város 
fiataljai találkoztak Celldömöl
kön a közelmúltban, hogy részt 
vegyenek a Vas megyei alkohol
mentes közösségek I X . találko
zóján. A megyei egyesület, az Új 
Barátok AE Klub és a Celldö
mölki Ifjúsági Klub által ren
dezett találkozón jelen volt 
Cziráki Lajos, az Egészséges I f 
júságért és az Alkoholizmus E l 
leni Megyei Egyesületek és K l u 
bok országos szövetségének el
nöke, valamint Fekécs Imre 
főtitkár is. 

A mintegy 70 fiatalt Gyarma
t i Norbert megyei elnök köszön
tötte, aki megnyitójában elmond
ta, hogy a nap rendezvényei az 
egészséges életmódot kívánják 

szolgálni. Vas megyében a 80-as 
évek végén 12 alkoholmentes if
júsági klub volt - a legtöbb az 
országban. Ezek egy része a 90-
es évek elején támogatók hiányá
ban megszűnt. Jelenleg 6 A M if
júsági klub működik a megyé
ben.' A megnyitó után színes 
program várt a résztvevőkre. 
Délelőtt a teremfoci, délután az 
ügyességi és szellemi vetélkedő 
volt a sláger, este pedig diszkó 
várta a klubok tagjait. 

A rendezvény napján alakult 
meg Celldömölk alkoholmentes 
ifjúsági klubja, a PIA-NO, egye
lőre 7 fővel. Vezetőjük, Szálai 
Zsuzsanna elmondta, hogy cél
juk ugyanaz, mint valamennyi 
A M klubnak, vagyis kulturált 

együttlétet és egészséges szóra
kozást biztosítani azoknak a fia
taloknak, akiket nem vonz a füs
tös-alkoholos (drogos) diszkók 
világa. 

A rendezők köszönetet mon
danak a segítségért és a közremű
ködésért a Celldömölki Polgár
mesteri Hivatalnak, a Vas me
gyei A E és A M klubok egye
sületének, az Eötvös iskolának, 
Tamás Gábor testnevelő tanár
nak, valamint Ipsics Péter és 
Mestcrházy Eszter néptáncosok
nak. 

K é p ü n k ö n a megnyitó részt
vevőinek egy csoportja. 

Völgyi L. 

M U N K A R U H A , 
C S E M P E , J Á R Ó L A P 

K I S K E R E S K E D É S 
Celld. , Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

F ü rd őszob a-berend ezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járólapragasztók. 

Szeretette/ várjuk , 
\ kedves ( 
\\ vásárióinkat! I 

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

K F T 
Celldömölk, Ep í tök út ja 2. 

- ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT. 
- ZALAKERÁMIA RT. termékei 
- B A U M I T vakolatok 
- zártszelvények, lemezek, idomacélok 
- AGA ipari gáz (CO2O2) 
- acetilén, kevert gáz (C02Ar) 
- élelmiszeripari gáz (CO2) kaphatók 
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Vendégek 
a Skandináv-félszigetről 

Szeptemberben egy hétig svéd vendégei 
voltak városunknak. A Gáyer Gyula Általá
nos Iskola két éve tart fenn kapcsolatot Skal-
[eftehamn város iskolájával, amelynek 8-9. 
osztályos tanulói tanáraik és szüleik kíséreté
ben érkeztek hozzájuk, s akiket gáycres tanu
lók és pedagógusok családjai fogadtak szere
tettel. 

Az egyhetes program színes és változatos 
volt. Megismerkedtek az iskolával, a város
sal, gyalogtúrán a SágheggycI. Kirándullak 
Szombathelyre, ismerkedtek a Balaton törté
netével, felmásztak Badacsony hegyére, 
megnézték a sümegi várjátékokat, a lovagi 
tornát, ami különösen elnyerte tetszésüket. A 
Cellcomp-ban tett üzemlátogatáson megis
mertették őket a gyártási folyamattal. A sok 
látnivaló mellett a svéd és magyar gyerekek 
között tanár-diák meccsek, a magyaros ízeket 
bemutató közös gulyásfőzés, jó hangulatú 
táncest mélyítették el a kapcsolatot. 

Bakó István igazgató a két iskolarendszer 
közötti különbséget emelte k i . A svéd kilenc-
osztályos alapiskola után 3,4 vagy 4 + 1 éves 
képzést kapnak a gyerekek a középiskolák
ban, ahová teljesítmény alapján lehet bejutni. 
16 fakultáció közül választhatnak, érettségit 
is kapnak. 7. osztályig nem értékelnek, 8-9. 
osztályban egy háromfokozatú skála alapján 
kapnak értékelést a tanulók. Fontos az anya
nyelv, a matematika és az idegen nyelv (ál
talában angol nyelv) oktatása, a feltételeik, 

körülményeik jóval színvonalasabbak. Az is
kolák lényegesen demokratikusabbak, sze
mélyiségfejlesztő intézmények. 

Staffan Larsson és Jan Vinterek (mind
ketten pedagógusok) is többek között a na
gyobb szabadságot említik. A gyerekek dön
tik el, milyen tantárgyakat szeretnének tanul
ni, a pedagógusok segítik, támogatják ebben 
őket. A tanórák időtartama 40 és 120 perc 
közötti, a tankönyveket az iskola vásárolja 
meg a tanulók számára, akik csak kölcsönve
szik azokat. Szerencsés helyzetben vannak a 

taneszközök elláloLlságál'illclően, az iskolá
nak saját úszómedencéje is van. Elmondták, 
hogy a tantervük része a környezetvédelem
mel való foglalkozás. Az iskolában naponta 
gyűjtik a papírhulladékot, természetes, hogy 
a konzervdobozt és a műanyagot is gyűjtés 
után visszaforgatják, így a pénz is visszafor-
gatódik. Kedves vendégei voltak az iskolá
nak. A cclliek pedig már készülnek, hogy sa
ját szemükkel lássák, amit meséltek nekik or
szágukról, hiszen tavasszal útra indulnak lá
togatóba, Svédországba. T.G. 

Sasvári-képek a zeneiskolában 
Az Ádám Jenő Zeneiskola kamaraterme ismét lehetőséget adott egy 

fiatal művésznek a bemutatkozásra. Bemutatkozásra, mert ugyan nem 
messze él tőlünk Sasvári Gyula, alkotásait mégis most láthatta elő
ször a celli közönség. Az ifjú alkotó mindössze 28 éves, és Szombat
helyen él. Ott szerzett diplomát történelemből, rajzból és angolból. 
Mivel a zenéből és az irodalomból is a romantika vonzotta, ez rá
nyomta bélyegét a festészetére is. A kiállított képeket a karakteresen 
megrajzolt formák, a mondanivaló érthetősége jellemzi. A színek és 
azok egyszerűsége, összhangja egyértelműen a romantika jegyeit hor
dozza. A formák és a figurák aprólékosan megmunkáltak, az alkotó 
komoly rajzkészségét jelzik. 

A k i egy kicsit ábrándozni és álmodozni szeretne festmények tár
saságában - az feltétlen térjen be a zeneiskola kamaratermébe! 

N. I . 
Fotó: Völgyi 

s 

Decemberben: Uj Kemenesalja falinaptár 
Lapunk szerkesztőbizottsága - az olvasók és a hirdetők körében 

végzett felmérésekre, valamint az előző évek tapasztalataira hagyat
kozva - elhatározta, hogy megjelenteti az Új Kemenesalja 1999. 
évi falinaptárát. A mellékletként készülő falinaptár a korábbiakhoz 
hasonlóan önköltséges, ami esetünkben azt jelenti, hogy a rajta 
szereplő hirdetések bevételeiből fedezzük az előállítás költségeit, 
így az olvasók ingyen kapják meg. A falinaptáron mintegy húsz, 
névjegykártya méretű hirdetés elhelyezésére van lehetőség. Ez per
sze csak átlagos méret, akik ennél nagyobb felületet szándékoznak 
vásárolni reklámjuk elhelyezésére, ennek sincs akadálya. A korlá
tozott megjelenési hely miatt azonban fontos, hogy a vállalkozók, 

a vállalatok és esetleg magánszemélyek idejében jelentkezzenek 
igényeikkel. 

A hirdetések l eadásának határ ideje : 1998. november 20-a, 
helye: Polgármester i Hivatal , Celldömölk, míiszakí osztály, 
Nagy Antal . A hirdetési ta r i fák: 

90 x 50 mil l iméter - névjegykártya méret 6500 for int + áfa 
90 x 100 mil l iméter - kétszeres méret 12 000 for int + áfa 
A hirdetésben fekete-fehér fényképet is el lehet helyezni, a három 

alkalmazott alapszín: piros, kék, fekete. Az 1999-es falinaptár ez 
évi utolsó lapszámunkban jelenik meg, s amint közöltük, ingyen 
jut el az Új Kemenesalja minden olvasójához. 
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Szuper Liga asztalitenisz mérkőzés Alsó sáson 

Magyarország-Olaszország 4:1 
Második alkalommal rendez

tek nemzetközi asztalitenisz mér
kőzést Celldömölkön az alsósági 
tornacsarnokban. Ezúttal női vá
logatott viadalt láthattak a sport
ág szerelmesei, s a magyar lá
nyok győzelemmel ajándékozták 
meg a lelkes közönséget. 

Jól indult a mérkőzés, Braun 
Éva magabiztos játékkal verte a 
nála előkelőbb helyen tanyázó 

Arisit; a jó formában lévő Tóth 
Krisztina papírfoírna-győzelmet 
aratott a kínai származású Ding 
Yan ellen; a tizenöt hónap után 
visszatért Él lő Vivien (idő
közben kislánya született) most 
még nem tudta igazán elkapni a 
fonalat, vesztett Negrioli ellené
ben. 

A Tóth-Él lő párosnak nem 
okozott túl nagy gondot az A r i -

si-Ncgrioli pár legyőzése. Az est 
legszínvonalasabb mérkőzését a 
Tóth-Arisi mérkőzés hozta. A 
két, Top-12-es listán szereplő já
tékos rangjához méltóan játszott, 
a mérkőzés Tóth Kriszti győzel
mét hozta. 

A győzelemmel a magyar csa
pat - a hátralévő mérkőzésétől 
függetlenül - a négy közé került 
a Szuper Ligában. 

C h i k á n I s tván , a válogatón 
edzője a mérkőzés előtt feltétle
nül győzelmet várt a csapatától 
A mérkőzés végén úgy vélte 
hogy hasonló eredményt képzeli 
el, mint ami született, ő is ki¬
emelte Tóth Kriszta j ó játékát, és 
bizakodik, hogy német -magy^ 
döntő lesz a sorozat végén. 

Eredmények: 
Braun É.-Arisi 2:0 
Tóth K . -Yan 2:0 
Negrisol i -Él lő V. 2:1 
Tóth, Éllő-Arisi , Negrioli 2:0 
Tóth K . - A r i s i 2:0 

Völgyi 

Kétezerötszáz fiatal 
a Pannónia-Ringen 

Második alkalommal rendezte meg a Vas 
Megyei Sportigazgatóság az Ostffyasszonyfa 
melletti Pannónia-Ringen a megyei diák-
sportnapot - egybekötve az eseményt az ara
di vértanúk évfordulójával. 

A közelebb lakók kerékpárokkal, mások 
személygépkocsikkal, autóbuszokkal jöttek a 
kissé borongósra változott időben, mintegy 
2500-an érkeztek a helyszínre. A már ver
senylázban égő sokaságot dr. Pusztai Gyula 
országgyűlési képviselő, a Vas Megyei Köz
gyűlés elnöke köszöntötte, s egyben emlé
keztette a 48-as mártírokra. 

Kerékpárversenyekkel indult a program, 
majd futóversenyekkel folytatódott; a go
kartpályán gyorsasági görkorcsolyaverseny 
volt. Kiegészítő programként gördeszkabe
mutató, street-ball, grundfoci, játékos vetél
kedő, íjászat és lövészet várta az érdeklődő
ket. A hatalmas sátorban meleg teával és zsí
roskenyérrel fogadták a betérőt. Délután Vas 
megye D U A T L O N bajnokságára került sor a 
kellemetlen időben. A nagyszabású rendez
vény lebonyolítását 60 tagú versenybírói és 
rendező gárda biztosította - eredménnyel. 

A Pannónia-Ring egy napi bérleti díja több 
mint 1 millió forint, ám az elmúlt évben és 
most is ingyen bocsájtotta az ifjúság rendel
kezésére a pályát dr. GaóI Alexander, a ring 
ügyvezető igazgatója - tudtuk meg dr. Var

ga Zol tán tó l , a Vas Megyei Sportigazgató
ság igazgatójától. A sportigazgatóság mun
katársai mellett Vadász Is tván, Ostffyasz-
szonyfa polgármestere, valamint Nagy Sán-
d o r n é iskolaigazgató tett sokat a rendezvény 
sikeréért. 

A versenyen remekül szerepellek a város 
és városkörnyék versenyzői. Eredményeik a 
15. oldalon olvashatók. Völgyi L. 

A rendezvény támoga tó i : 
Vas Megye Közgyűlése, Vas Megyei Ön

kormányzatokért Egyesület, Vas Megyei 

Sportigazgatóság, Pannónia Racing KÍL 
Ostffyasszonyfa Önkormányzata, Csönge 
Önkormányzata, Szülői Munkaközösségi 
Ostffyasszonyfa, Petőfi MGSZ, Oslffyaszl 
szonyfa, LÉPTÉK Kft . , FERROSÜT Kft.,; 
Coca-Cola Amatil Kft . , Szombathely, Saba-
ria Tipo K f t , Biciklon Race Kft. , Leier és 
Társa Márkakereskedés, Celldömölk, Apá
czai Kiadó, Celldömölk, Kráter Üzletház] 
Celldömölk, Smidéliusz Béla vállalkozói 
Ostffyasszonyfa, Ziccer Sportbolt, CclldÖ-i 
mölk, Ostffy asszony fáért Közalapítvány, 
Ecoplast, Sárvár. 

Nyílt nap a gimnáziumban 
Az elözö évekhez hason lóan idén is két napon tekinthettek b 

az érdeklődök a Berzsenyi Dániel G i m n á z i u m életébe. 
Ok tóbe r 8-án a négyosztályos, ok tóber 9-én pedig a hatos" 

tályos képzésre kíváncsi d iákoka t és szüleiket vá r t a az inté 
mény. 

Vinter József igazgató elmondta, hogy mintegy hatvan nyok 
dikos, és az előző évekhez képest t ö b b , körü lbe lü l ö tven hatodiko 
jelent meg, akik zömében a celldömölki és a környező falv 
iskoláiból érkeztek. . 

A g imnáz ium pedagógiai p r o g r a m j á r ó l , képzéseiről , fakultá 
ós lehetőségeiről szóló tá jékoztató u t á n két t a n ó r á t is megtekin 
hettek a lá togatók é rdek lődésüknek megfelelően. 

A döntés raj tuk múl ik . 
K . N 
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Visszatekintés a szüreti napokra 

Borászatról a könyvtárban 
Ahogy már évek óta, így idén is a Kresznerics Ferenc Könyvtár 

adott helyet a Sághegyi szüreti napok nyitórendezvényének. Az elő
adás megrendezésére, amely - hagyományosan - témájában szerve
sen illeszkedett az őszi szüreti munkálatokhoz, szőlészethez, borá
szathoz, a könyvtár és honismereti munkaközössége, a Kemenesaljái 
Berzsenyi Asztaltársaság, valamint a Tudományos Ismeretterjesztő 
Egyesület celldömölki szervezetének közös szervezésében került sor. 

A szeptember 17-ei rendezvény előadója ez alkalommal Maj thé-
nyl László, Egyházashetye polgármestere és dr. Brazsil József, a 
keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyelem adjunktusa volt. 

Majthényi László A Somlói borvidék borászata címmel megtartott 
előadásának témaválasztását azzal indokolta, hogy a történeti kitekin
tés során olyan tapasztalatokról, ismeretekről szeretne számot adni, 
amelyek „a Sághegy és a Kis-Somlyó alalt is hasznosíthatók." Elő
adásából kiderült, a tizenötödik században a Somlói borvidék egyik 
legjelentősebb szőlőterület-tulajdonosa Mátyás király volt, és seregei, 
ahogy ezt az annalesck is feljegyezték, „somlói borral indultak a 
harcba." 

A somlói bor először a törökök (mint tudjuk jellegzetes borivó 
nemzetség) közvetítésével jutott el a világba; de a borvidék igazán 
híressé csak a 18. században vált, amikor is galíciai zsidó kereskedők 
vették át a forgalmazást. Akkoriban, a kisebb szőlőtulajdonosok bir
tokai mellett a szőlőterületek jelentős hányadát egyházi és nemesi 
birtokok adták, és a kereskedelembe kerülő bor leginkább ezeknek a 
terméséből került k i . Ezzel szemben ha a mostani birtokszerkezetet 
tekintjük, megállapítható, hogy a szőlőterületek jelentős mértékben 
elaprózódtak. 

Bár a természeti feltételek - csakúgy, mint a szakmai hozzáértés 
- nem változtak, a csökkent 161111010 kisbirtokok önmagukban nem 
képesek akkora mennyiségű bor előállítására, amely elegendő lenne 
kereskedelmi forgalomba hozatalra. Az előadó hangsúlyozta a sző
lősgazdák közötti összefogás szükségességét, mint olyan megoldásét, 
amellyel a sághegyi bor, a Somlói Borvidék részeként, elindítható 
lenne (Sághegyi Savas márkanéven, véleményem szerint) a somlói 
bor termékpályáján. 

Az eset második részében Brazsil József humorral átitatott előadá
sában a bor kezelésével kapcsolatban kaphattak tanácsokat, tippeket 
az érdeklődők, a szedéstől a feldolgozáson át a fejtésig, és korántsem 
mellékesen olyasvalakit ismerve meg az előadó személyében, aki a 
téma iránt maximálisan elkötelezett (s aki még az olyan megrögzött 
sörivókat is képes volt pillanatokra megingatni a hitükben, mint jelen 
sorok írója). 

A szakmai est, amellett, hogy az előadással indult a '98-as szüreti 
napok rendezvénysorozata, hagyományos volt a tekintetben is, hogy 
ez alkalommal gyűltek össze a nyári szünet után először a Kemenes
aljái Berzsenyi Asztaltársaság tagjai. 

Képösszeállításunk a szüreti napok egy-egy mozzanatát eleveníti 
fel. 

G. T. 
Futók: Lukács Erzsébet 

Völgyi László 
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Belgiumban a Liszt Ferenc kórussal 
Augusztus utolsó hetében Süle 

Ferenc karnagy vezetésével útra 
keltünk, hogy eleget tegyünk 
Oosrozebeke, belgiumi városka 
meghívásának: vegyünk részt 
egy ottani nemzetközi kórusfesz
tiválon. Utunk első napján -
eléggé el nem ítélhető módon -
két helyen is dalra fakasztott 
minket karnagyunk: az ausztriai 
alpesi turistaparadicsom, Mond¬
see, és a bajorországi Rosenheim 
városkáinak főterén. Reggel a 
buszunk már a nagyhercegség 
földjét taposta. Azon a sziklás 
dombon, ahol az Alzette és a Pét-
russe patakok találkoznak, vala
ha állt egy kis kastély. Az Űr 
963. évének virágvasárnapján Si-
gefroi, Ardennek grófja megunta 
a gazdálkodást saját birtokán, és 
azt elcserélte erre a kastélyra. Lu 
xemburg város történelme ezzel 
a csereügylettel kezdődött. Ro
mantikus látványt nyújt a két kis 
vízfolyás mosta, városmagot kö
rülvevő szurdok, az azokat átíve
lő számtalan völgyhíd és a város 
fölé magasodó sok szikla. A vá
ros erődítményrendszerét egy 
múlt századi békeszerződés le
bontatta, de a föld alatti létesít
ményei, a kazamaták megmarad
tak. Ennek a bejárata fölölt állt 
meg a buszunk. Karnagyunk pár 
órás sétát engedélyezett Ez ele
gendővolt arra, hogy a sajátos han
gulatú utcácskákban elsélálgassunk 
egy darabig, aztán vissza a két leg
szebb völgyhíd között a Pétrusse 
patak mentén a szurdokba. Még 
egy mise is belefért a programba a 
Sacré Coeur templomban. 

Üticélunk, Oostrozebeke ten
gerközeli, hétezres városkája 
Nyugat-Flandria flamand nyelvű 
tartományában van. Késő dél
után, pontosan a megbeszélt idő
re érkeztünk. Hideg italokkal, de 
meleg szeretettel fogadtak min
ket a helyi „Tcrpsichore" kórus 
tagjai, élükön gazdasági igazga
tójukkal, Jan Heyrick Úrral. Fá
radtság ide vagy oda, még aznap 
este összpróbáztattak. Csak nyolc 
éve alakullak, de karnagyuk, Jan 

Lefebvre, úr vezetésével gyakor
lott, Amerikát is megjárt kórussá 
váltak. Remekül megtanulták 
Kodály Esti dalát. A három itteni 
napba belefért két szereplés, csak 
nekünk egy délutáni miseének
lés, és egy majdnem egész napos 
kirándulás Brugge-be. 

A tengerközeli, másfélezer 
éves, történelmi arculatát híven 
őrző város sokáig kikötői-keres
kedelmi versenyben volt Ant
werpennel. Csatornával körül
ölelt központja ma igazi turista
paradicsom. Aki ide jön, három 
dolgot ne hagyjon k i . Sétahajó
zást a szerteágazó lagunákon, a 
Place du Bourgot (itt: Burg) és a 
122 méteres tornyú gótikus cso
dát, a Notre Dame-ot, műkincsei 
között Michelangelo fehérmár
vány Madonnájával. A város fes-
tőisege vonzza a piktorokat, az 
egyiket úgy hívták, hogy Sir 
Winston Churchill. Itteni élmé
nycink két állathoz is kötődnek. 
Az egyik a helytörténeti múzeum 
Fekete Macska nevű hangulatos 
kisvendéglője, a másik a Fehér 
Lóról elnevezett étterem, ahol rá
érősen ebédeltünk. A sörgyári 
múzeumot sem hagytuk k i , Szt. 
Arnoldus, a sörgyártás istenének 
tiszteletére ittunk egyet, és stíl
szerűen búcsúztunk a „Van há
rom jóbarátom"-al. Sétahajózás a 
legnagyobb élményünk, aztán, a 
Burg. Gyönyörű hintón érkezett 
a városháza elé egy ifjú pár. A 

násznép már flancos, csak úgy 
sorjáznak az egyedi gyártású an
gol kocsicsodák. 

Az esti hangversenyen három 
kórus mutatkozott be. Vendéglá
tóink, mi és Antwerpen tarto
mány Turnhour városának gyer
mekkórusa. Éneklés közben el-
labdázgattak i a karnagyukkal és 
egymással, kedvenc macijukat 
szorongatva lógatták a lábukat 
csak úgy le a színpadról, egyszó
val aranyosak voltak. A mi kar
nagyunk mestere annak, hogy 
mindent megkapjon a szépszámú 
közönség. Népdalcsokrot, latino
kat és világslágereket egyaránt. 
A két közös, a már említett Esti 
dal és egy pattogós flamand dal 
egyaránt sikert aratott. Családok
nál voltunk elszállásolva, ez em
berközelivé tette az ott-tartózko
dásunkat. A misnap délelőtti k i 
rándulásokat a családonkénti 
szervezés tette hangulatossá. 
Délután misét énekeltünk a helyi 
Szt. Amandus katolikus temp
lomban. Karnagyunk nem bízott 
semmit a véletlenre, időben tájé
kozódott a körülményekről. Jól 
tette, nem az akusztikával volt 
baj, hiszen ebben a gyönyörű 
neogótikus templomban a karzat
ról a pianisszimó is zeng, de az 
orgona sípjai egy egész taktussal 
lemaradtak a klaviatúrához ké
pest. A művész akkor is művész 
marad, ha a vezényléshez képest 
„korábban" kell játszani. Bejczi-
né Németh T ü n d e pedig az. Így 
szépen kialakult a Genfi zsoltár, 
meg a Bárdos-mise is. 

Az esti hangversenyen fellé
pett Dilsen városának kamarakó
rusa is. Profik. Két művésztaná
runk, Dénes Szilveszter és Ba-
nyó Gyula képeit büszkén aján
dékoztuk házigazdáinknak. A 
másnapi est főszereplője egy fia
tal ukrán éncklŐ-zenélő trió volt. 
Balalajka és tangóharmónika 
mellett, s ezt Összeszámoltam, 
még tizenöt különféle hangszert 
és ritmusadót szólaltattak meg. 
Művészek. 

Reggel vendéglátóink férjes

től, feleségestől, gyerekestől 
mind kijöttek buszunkhoz búcsút 
venni, s irány Brüsszel. Buszve
zetőink hamar rátaláltak a belvá
rosi parkolóra. Rövid séta í 
Grand'Place felé, s - milyen k i 
csi a világ - az első szobor, amit 
megpillantunk, Bartóké. Viktor 
Hugo a teret a világ legszebbjé
nek nevezte, Baudelaire már fa-
nyalgott, valószínű rossz kedvé
ben, hiszen meghökkentő előadá
sai itt rendre megbuktak. Körbe-
sétálós, fényképezős rácsodálko
zás, aztán bonyongtunk másfelé 
is. Gigantomániás vagyok, von
zanak a nagy hegyek és a nagy 
templomok. A Szt. Mihály ka
tedrális ilyen. Két csonka tornyá
val megtévesztésig hasonlít a pá
rizsi Notre Dame-ra. Belsejében 
talán a középen álló, faragott, fá
ból készült szószék és az azt hor
dozó „Kiűzetés a paradicsom
ból" szoborcsoport ragadott meg 
legjobban. Atomium ide vagy 
oda, Brüsszel jelképe a város leg
híresebb polgára, a pisilő kisfiú, 
a Manneken Pis maradt, öl tözte
tik is a lölkömet mindenhonnan 
széles e világból, mint nálunk az 
andocsi Szűzanyát. A városi mú
zeumban lévő garderobjában 
még kalocsai ruha is található, ő 
azonban továbbra is meztelenke
dik, és négyszáz éve teszi a dol
gát. A rue de PEtuevon ráakad
hatunk. Inni azonban nem lehet, 
mert a kovácsoltvas kerítés ezt 
megakadályozza. Még megsimo
gathattuk Evrard't Serclaes sza
badsághős bronz domborművét, 
hátha teljesül a kívánságunk, el
sétáltunk a színpompás vendég
látó sikátorba, betévedünk a k i 
rálynő és a király galériájának el
nevezett fedett üzletsorba, egy 
búcsúpillantás a FŐ-térre, aztán 
indultunk is visszafelé. Távolról is 
nagyon szép a kölni dóm, Passaut 
már esti kivilágításban láthattuk. 

Kérem, engedjék meg, hogy va
lamennyiünk nevében megkö
szönjem mindazok segítségét, akik 
bármilyen formában hozzájárultak 
Utunk sikeréhez. Barttia István 
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A polgári védelemről - mindenkinek (1.) 
Mindennapjainkban a világban sokfelé 

adódik olyan helyzet, amikor az emberek 
meglepetésszerűen és váratlanul életveszély
be kerülnek. 

Hála a sorsnak, mi , itt, a Kemenesalján 
ezekről az eseményekről csak a televízió kép
ernyőjéről, vagy a rádió híradásaiból értesü
lünk, nem vagyunk közvetlen átélői a veszé
lyes helyzeteknek. Természeti, ipari, köz
lekedési vagy egyéb katasztrófák azonban 
bármikor sújthatják térségünket is. Ilyen eset
ben a lakosság életének megóvása, az életben 
maradás feltételeinek biztosítása, valamint a 
lakosság felkészítése ezek kivédésére a 
polgári védelem feladata. A polgári védele
mé, ami nem tévesztendő Össze a polgár
őrséggel! 

A körzeti polgárvédelmi parancsnokság a 
megyei parancsnokság által meghatározott 
feladatokat lát el, de közreműködik a polgár
mester polgárvédelmi feladatainak ellátásá
ban is. 

A polgári védelmi kötelezettség a férfiakra 
16-tól 60 éves korig, a nőkre 18-tól 55 éves 

korig terjed k i . Szolgálati kötelezettségükről 
a polgármester rendelkezik. 

Munkaköréből adódóan polgári védelmi 
kötelezettsége van az országgyűlési képvise
lőknek, a minisztereknek, az államtilkárok
nak stb. Ugyanez a kötelezettség vonatkozik 
a jegyzőkre, a bírókra, az ügyészekre, az 
ÁNTSZ köztisztviselőire, az orvosokra, a 
szakképzett egészségügyi dolgozókra, vala
mint az Országos Mentőszolgálat dolgozóira, 
a tűzoltókra és a hivatását gyakorló lelkészre. 

A polgári védelem alkalmazottainak és az 
ő munkájukban részt vevő személyeknek a 
tevékenysége csak akkor lehet eredményes, 
ha a lakosság is tisztában van azzal, hogy mi 
az alapvető teendője katasztrófahelyzet ese
tén. 

Néhány tudnivaló a riasztásról. Ezek lehet
nek légi-, radiológiai, biológiai, vegyi ka
tasztrófa-riasztások. A helyi riasztóeszközök 
közül a legismertebb és legáltalánosabb az 
elektromos sziréna, amely katasztrófa esetén 
minden állampolgárnak szóló rövid figyel
meztető jelzést ad. Vészhelyzet esetén a szi

rénák egyszer két percig, váltakozó hangma
gassággal szólnak. 

Ha az alap riasztórendszer nem működik, 
szükség-riasztórendszereket alkalmaznak, 
ami lehet kézi sziréna, autósziréna, síndarab, 
kolomp, duda, kürt, síp, harang, nagy telje
sítményű csengő vagy hangosbemondó. 

A lakosság teendői, feladatai a riasztás el
hangzása után: 

- a munkahelyen lévők a munkahely veze
tőjének intézkedései szerint cselekedjenek; 

- az utcán közlekedők a legrövidebb időn 
belül menjenek haza, és zárkózzanak be; 

- az otmon tartózkodók az ajtót és az ab
lakokat zárják be; 

- mindenki figyelje a kommunikációs esz
közök (helyi tv, M T V , rádiók) közleményeit: 

- figyeljék az utcákon cirkáló hangszórós 
autók közleményeit, és cselekedjenek azok 
útmutatása szerint; 

- készüljenek fel egy esetleges kimenekí
tés végrehajtására. 

(Folytatjuk) 
(V.L.) 

Születésnapot ült a Hetyei Népdalkör 
A dalkör alapításának ötlete az 

elmúlt nyáron a művészeti napok 
keretében egy házimuzsikálás al
kalmával jött. - Énekelni mi is 
tudunk, és szeretünk is. M i lenne, 
ha összeállnánk? - kérdezte va
laki az egyházashetyei házigaz
dák közül. Szeptember 5-én már 
együtt volt a mintegy húsz főnyi 
dalostárs, akik Sellyei G á b o r n é 
vezetésével megkezdték a „mun
kát". 

- Azóta nagyon sokat fejlőd
tek, látszik, hogy elhatározásukat 
komolyan veszik - tájékoztat a 
dalkör vezetője. 

Több felkérésük volt a közeli 
falvakból. Közreműködtek egye
bek közt az izsákfai faluház ava
tásán, Szombathelyen az Agra 
Savárián, illetve Mesteriben a 
templom- és zászlószentelésen. 
Fontos szerepet vállaltak a már
cius 15-ei községi ünnepségen és 
a Berzsenyi napon is. A kórus 
tagjai csaknem mindannyian 
helybéliek, de járnak át barátaik 
Kissomlyóról, Köcskről és más
honnét is. A legfiatalabb dalos 
15, a legidősebb 84 éves. Többen 
családostul vannak a körben. Ta
lán ebből is fakad, hogy a Hetyei 
Művészeti Napok mintájára ná
luk is kezd szokássá válni a há
zimuzsikálás, mikor is egy-egy 
dalostárs otthonában lépnek fel, 
aki viszonzásként vendégül látja 
a társakat. így kovácsolódik 
Össze emberileg is egyre jobban 
e z a létében fiatal népdalkör. 

Az első évfordulón - lelt ház 
előtt - önálló koncertet adtak a 
község művelődési házában. A 
hat blokkban megszólaltatott 
művek között népdalok, nép
dalfeldolgozások és idegen né
pek népdalai csendültek fel 
Sellyei Gábomé vezényletével. 
Az egyre lelkesebb közönség a 
koncert végén nem engedte levo
nulni a dalosokat, több ráadást 
követelt k i . 

A műsor végén meggyújtották 
a gyertyát a születésnapi tortán; 
pezsgők durrantak, s az ünnepi 
„lakomából" mindenki részesült. 

V . L . 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
egész Oldal 
fél oldal 
negyed oldal 
nyolcad oldal 
tizenketted oldal 

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

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli. 
A többször, változatlan szöveggel hirdetők megjelenésenként 

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

Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti 
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 
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Tárolási betegségek (2.) 
Az almafélék tárolási betegségei képezik a házi raktározás másik 

fó" gondját. Minden almafajtára érvényes, hogy a téli tárolásra szánt 
gyümölcsöt a teljes érés előtt, a színesedés megindulásakor kell le
szedni. Az alma a tárolás során utóérik, sőt túlérik. Csak az ép, kocsánnyal 
együtt szedett, válogatott gyümölcsöt rakjuk be a tárolóba. A sérült, beteg 
példányokat frissen fogyasszuk el, cefrézzük le, főzzünk belőle lekvárt 
stb. A tárolásra jól megfelel a papírral bélelt láda. 

A betárolt alma folyamatos ellenőrzést kíván. Sokak által ismert 
jelenség, hogy az egészséges ládán belül néhány darab fekete, könnyű, 
száraz tapintású gyümölcs „terem". Ez a f eke te ro thadásnak nevezett 
altemáriás gyümölcsrothad ás, amely ellen tenni csak a válogatással 
és a tároló légterének állandó szabályozásával tudunk valami keveset, 
mert a betegség kialakulását még ma nem ismerjük pontosan. 

Gyakoribb tárolási betegségtünet, amikor a gyümölcs bamán-sotét-
barnán rothad meg, amely később szinte mumifikál ód ik. Az egymás
sal érintkező gyümölcsökre is tovább terjed, ezért gócokban található 
a tárolóban. A gyümölcs felületén, a rothadó részeken szürke penész-
csomók figyelhetők meg. Gyakorlatilag minden almafajtát károsít, de 
a Golden Delicious és a Jonathan fajtakört kifejezetten szereti. Ez a 
betegség a botritiszes r o t h a d á s , amely a szabadban is és a tárolókban 
is mindig a sérüléseken telepszik meg (molyok, jégverés, szedés, 
szállítás okozta seb) és a sebekből fertőz tovább. Védekezni gondos, 
korai szedéssel, a károsítók távoltartásával tudunk ellene. A hűtés 
csökkenti a betegség fellépését. 

Az alma keserű r o t h a d á s a nem minden évben és nem minden 
fajtán jelentkezik. A gyümölcs felületén kör alakú, rothadó foltok 
jelennek meg, amelyek világosbarna színűek, a húsba süppedőck. A 
tárolás vége felé a foltokon rózsaszínű, koncentrikus kiverődés kép
ződik. Jelenlegi ismereteink szerint csak a gyors, szedés utáni ala
csony hőmérsékletű tárolással tudjuk a károsítást csökkenteni. Jósze
rint csak a Golden fajtakörön károsít. 

A Jonathan foltosság a legelterjedtebb és legismertebb almabe
tegség. Nem csak a Jonathan fajtakört, hanem az összes piros gyü
mölcsű almát is megtámadja. Már szüret előtt, a fákon levő gyü
mölcsökön megjelennek a foltok, je l lemző módon a gyümölcs színe-
sebbik oldalán. Csak a gyümölcs héján láthatók a 2-3 mm átmérőjű, 

enyhen bemélyedő sötétbarna, vagy fekete foltok, a gyümölcs húsá-^ 
ban nincs nyomuk. 

A betegség oka a kalciumhiány. Ezt kiválthatja a talaj magnézium-! 
és káliumtartalma, a savanyú talajokon adagolt magas kálium műtrá
gya adag, de a szárazság is. A betegség megelőzésére a talaj tápanyag
ellátottságára épülő trágyázást kell alkalmazni, kerülni kell az egyol
dalú, nagyadagú műtrágyázást. Szükség esetén 3-4 alkalommal 10-14 
naponként kalcium tartalmú szerekkel célszerű permetezni. Fontos a 
szedési idő helyes megválasztása. A túléretten szedett alma gyakrab
ban és súlyosabban károsodik. Hűtőtárolóban lassan fejlődik tovább 
a betegség. A minőséget rontja, de nem fertőz tovább. 

Az alma taplófoltossága elsősorban tárolási betegség. Az alma-j 
fajták eltérő fogékonyságúak, elsősorban a Golden Delicious válto
zatokat kedveli. A tünetek nagyon hasonlítanak a Jonathan foltoso-
dásra, azzal a különbséggel, hogy a foltok ebben az esetben keserű 
ízűek, és nem csak a héjon, hanem a gyümölcs húsában is barna foltok 
láthatók. A gyümölcs héja alatt a húsban barna, taplószerű foltoki 
Figyelhetők meg. Mivel a kiváltó ok itt is a kalciumhiány, a tcnnivalóK 
a Jonathan foltosságnál leírtakkal azonosak. 

Az alma és a birs monil iás betegsége már a szabadföldön megfi
gyelhető. A gyümölcsön a seb körül (okozhatja a sebet almamoly, 
ilonca, jégverés) egyre nagyobbodó, barna, rothadó folt látható, amely 
az egész gyümölcsre is kiterjedhet. A rothadó folton később körkörös, 
okkersárga, 2-3 mm átmérőjű, „penészkiverődések" alakulnak k i . A 
gyümölcsök legtöbbször lehullanak. Ha a fán maradnak, akkor mu-
mifikálódnak. A tárolóban tipikus tünet a fekete gyümölcs. A moniliás 
gyümölcs állománya rugalmas, sima héjú, gumiszerű, bőre feszes és 
fényes. Páraszegény helyen Összeaszalódik, de akkor is rugalmas, 
szilárd marad. 

A beteg gyümölcsöket szedjük össze, forgassuk a talajba. Meg kell 
akadályozni a sebek kialakulását. Ha sok a beteg, férges gyü
mölcsünk, akkor a moly és ilonca eleni védekezésünk elégtelen! Jég
verés okozta sebzések a varasodás elleni permetszerekkel kezelhetők, 
de a sebzés után ne teljen el 24 óránál hosszabb idő a permetezésig. 

Dr. Hoilósy István 

Schimmer Győző 
gyepmester 

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21. 
06/20/247-873 

Kóbor és elveszeit, közterületen elhullott állatok, 
kutyák bejelentése. 

Újdonság a könyvtárban 
Liliomról és bíborról 

Róbert Merle írói hírnevét két 
- úgymond - háborús regénnyel 
alapozta meg. Az elsőért, amely
ben Dunkerque-i élményeit dol
gozta fel (Két nap az élet), mind
járt meg is kapta a Goncourt-dí-
jat; azután írt könyvet a Bounty-
lázadásról, a jó öreg, szakállas 
Fidel Castróról, a nanterre-i diák-
felkelésről, majd az állati intelli
genciát tanulmányozta delfine
ken és majmokon keresztül (Ál
lati elmék. Majomábécé). Mind
ezek után pedig két sci-fi-szerű 
utópiát, vagy - ahogy tetszik -
utópia-szerű sci-fit írt (Malevil, 
Védett férfiak). 

Elmondható róla, hogy a leg
népszerűbb külföldi írók közé 
tartozik Magyarországon. Nép

szerűségét - a fenti művek mel
lett - leginkább a kezdőkötete 
alapján Francia história néven 
ismeretes regény folyamának kö
szönheti, amely a L i l iom és bí
borral immáron a tizedik részé
hez érkezett. A történet még a 
mostani főhős papájával indult 
valahol az 1500-as évek derekán, 
és a Szent-Bertalan éjen plusz 
még néhány Henrik meg Ferenc 
királyon keresztül szerencsésen 
eljutott az 1624-es esztendőbe, 
X I I I . Lajosig. A tíz kötet alatt a 
főhősök szépen emelkedtek a 
ranglétrán, és Merle a legifjabb 
Siorac-csemetét egy-két résszel 
előrébb gróffá nevezte k i , köz
vetlenül az ifjú X I I I . Lajos ud
vartartásába akkreditálva, ahol is 
az tevékenyen részt vállalhat az 
események alakításában. 

Ez az 1624-es esztendő azért 
is érdekes dátum, mert etájban 
tette meg Lajos államminiszteré
vé egy régi kedves ismerősünket, 
Richclieu bíborost, akire bizo
nyára még jól emlékezünk a Há
rom testőrből. A bíboros mellett 
felbukkan természetesen Bu¬
ckingham herceg, a királynő és 
az ominózus nyaklánc is - csak 
a jó D'Artagnan lovagra várunk 
hiába. De nem ez az egyetlen 
meglepetés. 

Merle regény formában megírt 
álcmlékirat-folyama azon túl, 
hogy mindvégig szórakoztató ol 
vasmány cs - kisebb-nagyobb 
döccenŐkkel - tartani tudja az el
ső részek színvonalát, érezhetően 
alapos kutatómunka eredménye 
is, s így képes - meglehetős tár
gyilagossággal - bepillantást en
gedni egy adott korszak történel
mébe. 

G. T. 

Nyelvőrködés 
Külön- vagy egybeírjuk, 

netán kötőjellel hegyünk ne
vét? A helyesírási szabály
zat 176. pontja szerint kötő
jellel írjuk a hegyek nevét, 
például János-hegy. Előfor
dul, hogy a földrajzi hely ne
vében nem szerepel a hegy 
szó, például Ság, Somló, 
Csóványos. Ebben az eset
ben (183. pont) magyarázó 
céllal hozzákapcsolhatjuk, 
hogy a Ság hegy, nem pedig 
hegység, vagyis Ság hegy 
különírva. Helyi hagyomá
nyok szerint viszont celldö
mölki elnevezésekben - pél
dául Sághegy Étterem - és 
az Új Kemenesaljában is 
egybeírva szerepel. 

T. G. 
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Díszpolgárokat avattak a falunapon 

Kemenesmihályfa címere 
Kemenesmihályfa immár hagyományos

nak számító falunapján felavatták a község 
jelképeit. Kovács Imre evangélikus lelkész 
avatóbeszédében méltatta a címerben lévő 
három bűzakaiásznak, az egy tőről fakadó ösz-
szetartozásnak a jelentőségét, és a felette el
helyezett méhecske motívuma alapján a mé
hek szorgalmára utalt. Utána Nagy Péter 
celldömölki plébános a kereszténység ezer 
éven át ható összetartó erejét méltatta, és imát 
mondott, majd felszentelte a falu leleplezett 
címerét és zászlaját. 

Ezután díszpolgárok avatására került sor. 
Három Budapesten lakó, de Kemenesmihály-
fáért is tevékenykedő személy részesült e 
jeles elismerésben. Név szerint: Szuhay 
Balázs színművész. Tar József grafikus és 
Németh Imre, a falu szülötte, vezér
igazgató. 

A díszpolgárok avatása után a Kemenes-
mihályfai Asszonykórus, a Mikroszkóp Szín
pad művészei, majd közismert és népszerű 
művészek szórakoztatták a közönséget. 

Ö.D. 

Eötvös Loránd-emlékkiállítás Budapesten 
hogy a világhírű természettudós 
születésének 150. évfordulójára 
rendezett állandó kiállítás meg
nyitására meghívást kaptunk. A 
Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet szeptember 
22-én nyitotta meg az állandó k i 
állítást. 

Városunk a tudós és társai ság
hegyi kísérletei révén folyamatos 

kapcsolatban áll a rangos intézet
tel. 

Az Eötvös nevét viselő isko
lánk ez év tavaszán nagyszerű fi
zikaversenyt rendezett a tudós 
tiszteletének adózva. 

A Geofizikai Intézet küldött
séggel képviseltette magát, 
amelynek tagjai elismerésüket 
fejezték k i . B ec sü l ik h agyo -
mányőrző tevékenységünket. 

számon tartják, hogy Eötvös Lo
rándnak több emléket is állítot
tunk; a hegyen lévő emlékoszlo
pot a magyar fizikai tudományok 
0-dik kilométer kövének nevez
ték el. 

A Sághegyi Múzeum egyik 
legértékesebb darabja és látvá
nyossága az ott kiállított torziós 
inga. Emlékmű és emléktábla dí
szíti az Eötvös iskola udvarát és 
épületét. 

Minden év októberében em
léktúrán vesznek részt a tanulók, 
névadójukra emlékezve. Való
színű, hogy a budapesti kiállítás 
is utal az 1891-ben történtekre, 
amikor a sikeres kísérleteket el
végezték a Sághegyen. Mindez 
sághegyi Eötvös-expedíció né
ven vonult be a magyar Fizikatu
domány történetébe. 

Természetesen városunknak 
egyéb tudománytörténeti emlé
kei is léteznek, a gimnázium szá
mos tehetséges személyiséget in
dított útjára. Az Eötvös-kísérlet 
pedig tudománytörténeti hellyé 
emelte Kemenesalja legjelentő
sebb természeti értékét, a táj fölé 
magasodó Sághegyet! 

Ezúton mondunk köszönetet a 
budapesti Eötvös Loránd-emlék
kiállítás rendezőinek a megkü
lönböztetett figyelmükért. I l 
lusztrációnk ezúttal Eötvös Lo
ránd korabeli fotójának mása és 
az emlékoszlop képe. 

Dala József 

Ne feledje: 

Új Kemenesalja 
továbbra is 
kéthetente! 

Helyreigazítás 
Lapunk szeptember 24-ei 

számában „A Ság üzenete a 
Somlónak" című cikkünk
ben sajnálatos névelírás tör
tént. A történelmi esemény
re és a hatvan évvel ezelőtti 
rendezvény rangos múltjára 
emlékező személy neve he
lyesen Klaffl Zoltán, nem 
pedig Klaffly László. A té
vedésért az érintettől elnézé
sét kérjük. DJ. 
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Újra él a Pápai Református Teológiai Akadémia 
Az örökkévalóság homokórá

ján lefolyt nemzedéknyi korszak 
elvesztése milyen hosszú idÓt je
lez, ha a zsoltáros így fohászko
dik az öröktói fogva örökké élő 
Urához: „Mert ezer esztendő 
annyi előtted, mint a tegnapi nap, 
amely elmúlt, és mint egy őrjárá
si idő éjjel." (Zsolt. 90.) A pápai 
református kollégium életében 
bizony nagyon hosszú volt az a 
47 esztendő, melynek halálban 
töltött dermedtsége után feltá
madt és újraéledt az ősi iskola 
teológiai fakultása. Újra teljessé 
lett és szeptember 19-én a törté
nelmi magyar hazát átfogó hála
adó istentisztelettel s tanévnyitó 
ünnepi közgyűléssel megnyílt 
Pápán a Református Teológiai 
Akadémia! 

Ősidők óta megvolt Pápán a 
többlépcsős iskolarendszer, 
melynek felsőfokán ott volt a 
teológia is. Kezdődött azzal, ami
kor: ,JCapanyelen cserzett gyerek 
kezek, Róttak mécsvilágnál deák 
igéket." S végül a „dajka iskola" 
melengetve nevelő öléből kire
pülve áldott magyar nyelven hir
dethették szárnyaló szavakkal a 
szószékekről Istennek eligazító, 
bűnbocsátó, vigasztaló, erőt adót, 
megtartó igéjét. Sokan a „papnö
veldéből" egyenesen a külföldi 
egyetemekre, főiskolákra jutot
tak el, s hazatérve rajtuk keresz
tül áramlottak bele a magyar kul
túra és művelődés rendszerébe a 
nyugati eszmék, megterméke
nyítve és felemelve ennek szín
vonalát. 

Ez a szellemi és lelki központ
ja a dunántúli reformátusságnak 
1951 őszén a teológia, majd 
1952-ben a teljes kollégium k i 
végzésével szűnt meg. A teoló
gusok tiltakozása, amikor vissza-

Az ünnepségen részt vevők egy tsopuriju 

jőve Pápára újra birtokba vették 
a régi termeket, eredménytelen 
volt, néhányukat kicsapták a vég
zősök közül! Egyiküket 1997-
ben az egyházkerületi közgyűlés 
Tatán rehabilitálta, palástot adva 
vállára, áldó kezeket simítva ősz 
fejére. 

S most, 47 év után a teológia, 
mely eddig csupán a szívekben 
élt, dr . M á r k u s Mihály püspök 
igehirdetésével megnyílt, hogy a 
harmadik évezred számára a du
nántúli református gyülekezetek 
részére készítsen föl ifjú szíveket 
szolgálatra. 

A templomot megtöltő hála
adó gyülekezet közösségében 
együtt volt Erdély, Kárpátalja, 
Vajdaság, s a haza minden tájá
nak küldöttsége, a katolikus és 

Pápai Lajos győri püspök is üdvözülte az akadémia megnyitását 

Németh Zsolt államtitkár ünnepi köszöntője 

evangélikus egyház képviselői 
mellett jelen voltak a kormány és 
a kulturális minisztérium hivata
losai. 

Az akadémia dékánjának 
székfoglaló és megnyitó beszéde 
után a különböző üdvözlések kö
zött jó érzés volt hallani a kato
likus egyház köszöntését meleg 
szavakkal tolmácsoló veszprémi 
érseki levelet, s a győri egyház
megye püspökét, Németh Zsolt 
államtitkárt, aki a kormány és a 
miniszterelnök köszöntését tol
mácsolva arról a folyamatról be
szélt, mely az egyházak sebeit 
próbálja begyógyítani, s amely 
az egyházat nem elnyomni, esz
közként felhasználni akarja, ha
nem a nemzet, a haza jobb jövője 
építésének szolgálatában együtt

működni óhajt vele. Ez az 
együttmunkálkodás mindkét fél, 
az állam és az egyház számára 
egyaránt gyógyító, megújító erőt 
jelent. 

A megnyitó ünnepség folyta
tásaként délután két órától a kol
légium dísztermében összegyűlt 
ünnepi közönség részvételével a 
teológia tanárai tartották meg 
székfoglaló előadásukat. 

A megnyitó ünnepségen letet
ték az esküt a teológia tanárai és 
az első évfolyamra jelentkezett 
hallgatók is. 

Része volt az ünnepségnek 
a lelkészek részére az arany 
diplomák kiosztása és a Pro 
Pannónia Reformata díjak átadá
sa is. 

Nádasdy Lajos 
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Diákvezetők alapképzésen 
A Vasi Diákszövetség (VDSZ) 
5-es alapítása óta elsődleges 

Jljának tekinti a diákérdekek 
képviseletét, a diákönkormányza-
Dkkal való kapcsolattartást. Ezen 
ívül szervez kulturális, sport- és 
zabadidős programokat is. Több 

JákvezetŐ-képzŐt is tartott már a 
szervezet. Az idén egy ilyen alap
fokú kurzussorozaton vett részt 
néhány celldömölki középiskolás. 

diákjogokon túl foglalkoztak 
közösségen belüli problémakeze
léssel, az ideális diákönkormány

zat felépítésével, ötleteket kaptak 
iskolai szabadidős, programok 
megszervezéséhez, megtanulták, 
milyen egy szakszerű pályázat 
szövege. Nem utolsósorban be
széltek az ideális vezetőről, veze
tésről és a demokrácia, a kommu
nikáció, a bizalom szerepéről az 
eredményes érdekérvényesítésben. 

Három, a kurzuson részt vevő 
fiatal számolt be lapunknak a ta
pasztalatairól. 

Csite László, a Berzsenyi Dá
niel Gimnázium tanulója elmond

ta, hogy az ott szerzett lapasz
talatok alapján most már tudják, 
mit engednek meg nekik a tör
vények és mit nem, így hatéko
nyabban képviselhetik a diákér
dekeket. Úgy érzi, az sem elha
nyagolható, hogy olyan embere
ket ismerhetett meg a VDSZ-ben, 
akik a továbbiakban hasznos is
meretségnek bizonyulhatnak. 

Sági Eszter a gimnázium diák
bizottságának tagja úgy véli, ha 
bajban vannak a diákok, egyszer
re fontossá válnak számukra a jo
gaik, és az, hogy ki képviseli az 
érdekeiket. Az átlagos napokon 
viszont közönyösek. Csak egy 

szúk réteg tartja mindig szem 
előtt a diákjogokat, a tanulók ér
dekeit, de sajnos ők gyakran tehe
tetlenek a többség passzivitásával 
szemben. 

A 410. sz. Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézet diák
önkormányzatának egyik vezető
je, Csali-Kovács Krisztina a kö
vetkezőképpen nyilatkozott: 

- Azt hiszem, elkerülhetetle
nek a nézeteltérések tanár és diák 
között egy iskola belső életében, 
de úgy érzem, nálunk nincs vész
helyzet. A problémakezelés meg
oldott, a diákjogok érvényesül
nek. Kovács N. 

lajtónyilatkozat 
a Teleházról 

Az Önkormányzatok és Civi l 
zdeményezések Innovációs 
zpontja megbízásából az 
erikai Egyesült Államok 

mzetközi Fejlesztési Hivatala 
SAID) támogatásával elké
lt A M I T E L E H Á Z U N K cí-

dokiimentumfilm, melyben 
gszólalnak a teleházak kitalá-

létrehozói, és felhasználók 
•ndják el tapasztalataikat, mé 
nek arról, hogyan segíti min-
nnapjaikat a teleház. A film 

utatja, 1998-ban Magyaror
mi a teleházak szerepe a 

településeken, és melyek a te-
ázmozgalomban rejlő tehető
ek. 

teleház az a hely a kistele
lésen, ahol rendelkezésre áll-

olyan technikai feltételek, 
elyek a különböző informáci-
megszerzéséhez, használásá-

z szükségesek, beleértve a te-
bnt, telefaxot, számítógépet, 
cmetes hozzáférést, fénymá-
lót,.., és a mindezekhez értők 
tékony segítségét. A teleház-
in oktatást, rendezvényeket le
it szervezni, melyek összehoz-
k egy közösséget, és eddig 
m tapasztalt lehetőségeket 
fujtanak. 
A filmből megtudhatjuk, hogy 

i a teleház, mi a teleház szere
it hogyan lehet ma Magyaror-
ágon teleházat építeni, milyen 
mogatásokat szerezhet meg 

H ;y közösség ahhoz, hogy tcle-
ízat működtethessen, és milyen 
ircokat kell megvívni. 
Az USAID támogatása révén 

érdeklődők ingyenesen 30 
irces VHS-kazettát rendelhet-
-k, illetve helyi televíziók számá-

SVHS, illetve BETA kazettát 
dunk sugárzásra kölcsönadni. 

Megrende lhe tő : 
06 80 200 746 (zöld szám) 

oly 
a k( 

ível 

átaí 

A MI 
TELEHÁZUNK 

ide kell hozni a nagyvilágot, 
ide kell hozni mindent, ami 
szép, ami |ó, ami nemes, 
és amit érdemes." (Veres Péter] 

KAPCSOLAT A JÖVŐVEL OTT, AHOL A SZÜKSÉG ÓRIÁSI 

A LEHETŐSÉG KEVÉS: A KISTELEPÜLÉSEKEN 

TÉRÍTÉSMENTESEN MEGRENDELHETŐ: 
ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK INNOVÁCIÓS KÖZPONTJA 

06 80 200-746 (zöldszám) 
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<r SPORT ^ eredmények - események SPORTÉI 

LABDARÚGÁS 
— • — -

Az első félidőben szerzett előny 
elegendőnek bizonyult 

Lent i TE—CVSE-Antók Nyomda 1-2 (0-2) 
Lenti, 300 néző. Vezette: Horváth Gábor (Győr), 

pj.: Garab, Székely 

Lenti: Vincze - Kiss, Balogh, 
Pacsai, Markotán - Fekete, Had-
rik, Mentes, Németh - Boa, Rán
tás. Edző: Fentős Pál. 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Stiber - Kelemen, 
Bognár, Lukács, Szőllősi - M o l 
nár, Szálai, Lengyel. Edző: Fedor 
Sándor. 

Csere: Markotán helyett Szabó 
a 26., Kiss helyett Lőrincz a szü
netben, Szóllősi helyett Győrvári 
a 66., Molnár helyett Orsós a 75., 
Kelemen helyett Bodor a 83. 
percben. 

Sárga lap: Kiss hátulról törté
nő akasztásért a 10., Boa rekla
málásért a 29., Németh reklamá
lásért az 52., Szabó visszarántá-
sért a 68., Balogh kezezésért a 
69., Bognár rossz becsúszó sze
relésért a 73., Orsós labda eldo
básért a 85. percben. 

Szögletarány: 3:3 (1:1) 
Az első félidőben a vendégcsa

pat helyezésének megfelelő játék
kal rukkolt ki, melynek eredmé
nyeként két gólos vezetéssel tér
hettek pihenőre. Az első játék
részben csak a C VSE-A n tók 
Nyomda volt a pályán, erre mi 
sem jellemzőbb jobban, mint az, 
hogy a hazai csapat egyetlen va
lamire való támadását a 28. 
percben vezette a celück kapujá
ra, 

10. perc: Majdnem középről, 
a 16-os vonaláról végezhetett el 
szabadrúgást a celldömölki csa
pat. Bognár futott a labdának, a 
lövése irányt változtatva a bal ka
pufáról vágódott vissza. Szóllősi 
rácsapott a labdára, és a léc alá 
vágta azt a tehetetlen Vincze ka
pus mellett (0-1). 

13. perc: Bognár gurított egy 
szabadrúgást Csákvárihoz, aki
nek nagy lövését Vincze a kapu 
fölé tornázta. A szögletből berú
gott labdát Csákvári a jobb kapu
fára fejelte. 

26. perc: Szép adogatással 
hozták föl a celli fiúk a labdát, 
melyet Szálai a bal oldalról Len
gyel elé tálait, de a csatár lövésé
be egy védő bele tudott lépni. A 
labda tovább pattant Molnárhoz, 

aki a szép támadáshoz méltóan 
fejezte be az akciót: az elmélázó 
védők mellett egyből a léc alá 
lőtt (0-2). 

28. perc: Az egyetlen veszé
lyes támadást vezette a celli ka
pura a hazai csapat. Németh a vé
dőkön túljutott, de Szép kapus 
résen volt és az ötösön szedte fel 
a csatár elől a labdát. Ezzel máris 
odalett a helyzet. 

41 . perc: Az első kapura lövés 
történt a Lenti részéről, de a kapu 
közepébe tartó labdát Szép bizto
san hárította. 

45. perc: Kiss, a Lenti csapa
tának védője a 16-oson belül kéz
zel sodorta el a labdát Szőllősi 
elől, de a játékvezető nem minő
sítette szándékosnak a kezezést, 
így elmaradt a 11-es. 

A második félidőben - megle
petésre - a hazai csapat lépett fel 
támadólag. A szünetben a hazai
ak edzőjének sikerült a már pad
lóra került csapatát felráznia, de 
a celldömölki védelem jól állt a 
lábán, ezért csak szépítésre futot
ta a Lenti TE erejéből. 

71. perc: Hadrik vezette fel a 
bal oldalon a labdát, majd észre
vette, hogy Boa egyedül van a 
jobb oldalon, ezért remekül átját
szott hozzá, de Boa a 16-osnál 
elhirtelcnkedve lőtt kapura, lö
vése a bal kapufa mellett elzú
gott. 

74. perc: Egy szabadrúgás el
végzése után Lőrincz iramodott 
meg a jobb oldalon, és az alap
vonal közeléből a kapu előterébe 
küldte a labdát, amelyre Mentes 
érkezett nagyszerűen, és hat 
méterről a kapu közepébe fejelt 
(1-2). 

Fedor Sándor: Parázs hangu
latú mérkőzésen fontos győzel
met értünk el. Jók: Stiber, Bog
nár, Szálai cs szerintünk még L u 
kács és Csákvári is jól oldotta 
meg feladatát. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : L e n t i -
Cel ldömölk 1:1 (1:1). Vezette: 
Garab József. Cleldömülk: Ba-
ráth .- Sebestyén, Nagy, Szabó 
L . , Mórocz - Vass, Kiss (Né
meth), Horváth R., Szabó M . 

(Balhási) - Kunos, Asbóth. 
Edző: Boznánszky Gábor, 

A Pintér és Szabó A. nélkül 
felálló celldömölki i f i ezen a 
mérkőzésen nem sziporkázott, s 
főleg a gólhelyzeteit nem tudta 

kihasználni. A mérkőzés óvás 
alatt van, mivel a Lenti csapa
tában Fentősnek három sárga 
lapja volt, melyet a felnőtt csa-
p'atban gyűjtött össze. Góllövő: 
Kunos. 

Pazar játék és sok gól 
a mérkőzésen 

CVSE-Antók N y o m d a - P á p a i E L C 5-1 (2-0) 
Celldömölk, 1500 néző. Vezette: Szabó György (Sopron), 

pj. : Herke, Molnár 

Celldömölk: Szép - Latyák, körbe a szabadrúgáshoz leállított 
Csákvári, Stiber - Kelemen, 
Bognár, Lukács, Szőllősi - Ele
kes, Szálai, Lengyel. Edző: Fe
dor Sándor. 

Pápa: Simon - Porpáczi, Hor
váth, Máté, Polhammer - Ora-
vecz, Tóbiás, Bakler, Présing -
Renczes, Szanyi. Edző: Horváth 
Zoltán. 

Csere: Szanyi helyett Makkal 
az 57., Présing helyett Kun-Sza
bó a 65., Kelemen helyett Molnár 
a 67., Elekes helyett Győrvári a 
75., Lengyel helyett Pécz a 80. 
percben. 

Sárga lap: Oravecz durvajáté
kért a 11., Stiber feltartásért a 
16., Szőllősi lökésért a 20., Csák
vári szabálytalan szerelésért a 
70., Renczes labda elrúgásért a 
71. , Győrvári feltartásért a 77. 
percben. 

Szögletarány: 6:2 (4:0). 
10. perc: Az elsőkapura is ve

szélyes támadás futott a jobb ol
dalon. Latyák remek átadását 
Szálai jó 25 méterről bombázta 
kapura, de a lövés centiméterek
kel elkerülte Simon kapuját. 

18. perc: Elekes 30 méterről 
ívelt egy szabadrúgást a kapu 
előterébe, ahol Csákvári emelke
dett ki a tömegből, és felhőfejese 
a felső lécről vágódott k i . 

27. perc: Lengyel iramodott 
meg egy remek átadással, már a 
16-oson belül járt, és a kapussal 
nézett farkasszemet, amikor a lö
vés pillanatában a labda lecsú
szott a lábáról, és messze a kapu 
mellett hagyta el a pályát. 

34. perc: A jobb oldalról Szól
lősi végzett el szögleírúgást. A lab
da a kaputól hat méterre helyezke
dő Csákvárit találta meg a sok láb 
között, aki azt higgadtan a kapu 
közepébe továbbította (1-0). 

42. perc: Jó 30 méterre Simon 
kapujától szabadrúgáshoz jutott a 
hazai csapat. A vendégek még 
sorfalat sem állítottak. Szőllősi, 
Bognár, Elekes és Csákvári állta 

labdát. Szóllősi futott a labdának, 
de átlépte azt. Bognár Elekeshez 
gurított, aki megállította lövésre 
az érkező Csákvárinak a labdát. 
A kitűnő celli védőjátékos óriási 
erővel küldte azt a jobb sarok 
felé, de az erős lövést Simon ka
pus nagyszerű vetődéssel még ki 
tudta tenyerelni. A kipattant lab
dára érkezett Szőllősi, és elegán
san a hálóba továbbította az el
mélázó és meglepődő védők 
mellett (2-0). 

50. perc: Szálai lerántásáért a 
pápai kaputól 22 méterre szabad
rúgáshoz tehette le Elekes a lab
dát, s mint az Ajka és a Herend 
ellen, most harmadszor is kipók-
hálózta mesteri lövésével az el
lenfél kapujának jobb felső sar
kát (3-0). 

51 . perc: Szőllősi esetében is 
remek labdával indította el Len
gyelt a bal oldalon, aki elrobo
gott Porpáczi mellett. Az alapvo
nal közeléből élesen belőtte a ka
pu előterébe a labdát, melyre két 
védő között érkezett Kelemen, 
és azt magasan a léc alá pörgette 
(4-0). 

57. perc: Csákvári hosszú lab
dával indította a jobb oldalon fel
futó Latyákot, s miközben Pol
hammer elcsúszott és lukat rú
gott, a pápai kapus kétségbeesve 
futott k i a kapujából, de Latyák 
a kapust megelőzve becsúszva a 
labdát a kapu közepébe továbbí
totta (5-0). 

72. perc: Elekes és Csákvári 
táncoltatta a pápai védőket, majd 
Csákvári irányt változtatva La
tyákot dobta újra támadásba, aki
nek a lövése a 16-osnál lepattant 
a védőkről. A labdára Csákvári 
érkezett, és egy csel után hatal
mas lövést zúdított a pápai kapu
ra. Pechére most a lövése a jobb 
oldali kapufán csattant, és onnét 
vágódott a mezőnybe. 

76. perc: A vendégcsapat első 
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ólszerzései lehetőségét szalasz-
3tta el. A félpályánál szerzett 
ibdát Renczes. Egyedül iramo-
ott a kapura. A 16-os vonalánál 
zép kapus vetődött Renczes lö-
ésébe, a labda a testén megpat-
int és a kapuba tartott, de Csák
ári beérte, és a gólvonal elől 
ágta a mezőnybe. 

77. perc: A játékvezető, aki a 
nérkŐzés folyamán furcsa íté-
;teivel hozta lázba a közönsé-
iet, most egy kegyelem 11-essél 
utalmazta a vendégeket. A 
jyőrváriba belegázoló játékos 

esetét fordítva ítélte meg, be
lemenés helyett feltartást ítélt, és 
a büntetőpontra mutatott. Ezzel 
az ítéletével végképp beírta a cel
l i szurkolók emlékezetébe a ne
vét. A 1 l-est Máté értékesítette 
(5-1). 

Fedor Sándor: Pazar körülmé
nyek, sok néző, remek játék és 
magabiztos győzelem. Jó az 
egész csapat. 

Antók Zoltán: Számomra ért
hetetlen, hogy már a második 
mérkőzésünket vezette egy ilyen 
dilettáns játékvezető, aki össze
vissza ítélkezett, tönkretette a já
tékot. 

A M Ü L L E X K F T . Cel ldömölk város te rü le tén 

LOMTALANÍTÁST 
ÉS VESZÉLYES HULLADÉK-GYŰJTÉST T A R T 
1998. ok tóber 31-én (szombaton) a celldömölki városrészen 
1998. november 7-én (szombaton) az alsósági és izsákfai 
városrészeken 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a megadott helyen a megjelölt 
napon reggel 8 óráig a lakásban keletkezett, feleslegessé vált 
lomokat a szállító járművel megközelíthető közterületre helyez
zék k i . A veszélyes hulladékokat ugyanilyen módon, de a lomok
tól elkülönítve tegyék ki az ingatlanok elé. 

Csiíía 
és 

Szilvi 
tsküvői Ütufía 

Készítő és ^ \ 
KpCcsönző Szalon *^ 

O&dves íMenyasszonyok^és 'l'ólegényekj 
Ofoóóer-23-án nyíló szalonunkban megtalálhatjátok. 

álmaitok_és vágyaitok\_esk^vói ruháit, 
melySen ajtíts napon örök.húséget fogadtok.egymástiak1 

(Ehhez segítséget nyújt szalonunk^ ahol mindent 
egy helyen megtaláltok. 

Széles választékban kínálunk_menyasszonyi ruhákstt, 
menyecske ruhákat, koszorúslány ruhákat, 

szmokingokat, öliönyökft és a hozzájuk\tartozó kiegészítőket. 
"Egyéni ötleteitekét is megvalósítjuk] 

Szeretettelvárunk.Bennettk&t. 
Szalon: Celldömölki 9{§mesdömölki u. 5/X 

Tel.; 06/20/9522-516; 06/95/422-260: 06/95/422-708 

E L Ő M É R K Ő Z É S : Celldö
mölk - P á p a 5:0 (2:0). Vezette: 
Hcrke Ákos. Celldömölk: Baráth 
- Sebestyén, Nagy, Szabó L . , 
Mórocz - Vass (Kiss), Szabó A., 
Pintér (Szabó M. ) , Horváth - K u 
nos (Németh), Asbóth (Balhási). 
Edző: Boznánszky Gábor. 

A mérkőzést a pálya kímélése 
miatt Vönöckön játszották. A 
PELC ifjúsági csapata ellen sem 
ment a játék, de így is biztos 
győzelmet arattak a celli fiúk. 
Góllövők: Szabó A. (11-esbŐl), 
Horváth, Asbóth, Kunos, Né
meth. 

- tim — 

B I R K Ó Z Á S 
15 egyesület 160 versenyzője 

vett részt kapuváron a nemzet
közi diák szabadfogású birkózó 
versenyen. Az Ostffyasszonyfai 
Birkózó Szakosztály az előkelő 
5. helyet szerezte meg a rangos 
mezőnyben. Dobogós helyezést 
ért el: Diák I I . kategória: 30 kg: 
3. Feriig Tamás, 32 kg: 2. Ko
vács Zsolt. Diák I . kategória: 50 
kg: 3. Bedy Gergő. Serdülő I I . 
kategória: 38 kg;: 2. Horváth Ró
bert, 42 kg: 3. Ádám Zoltán, 53 
kg: 2. Boda Péter, 66 kg: 2. Hor
váth Gábor, 3. Csőre Szabolcs, 
73 kg: 1. Fekete László, -vl-

FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ • FAGYÁLLÓ 

AGRO EN-TA 
M E Z Ő G A Z D A S Á G I G É P A L K A T R É S Z 

S Z A K Ü Z L E T 
MTZ, IFA, ZETOR, TZ—1K, alkatrészek, csapágyak, 
szimeringek. ékszíjak, akkumulátorok kaphatók. 
FAGYÁLLÓ: 1 t, 5 1, 10 1, 20 I, hordós kiszerelcsbi-ii . 
Kedvező árak, gyors atkalrészpóllás, 
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
Tel.: 06/60/376-768. 
Nyhva tartás: Hétfőtől péntekig: 8—16 óráig. 
Hétvégi ügyelet, telefonügyeiét: 06/60/376-768 

F A G Y Á L L Ó • F A G Y Á L L Ó • F A G Y Á L L Ó • F A G Y Á L L Ó 

Eredmények a Pannónia-Ringről 
A Pannónia-Ring főnyereményét, egy mountain bike kerékpárt Ta

kács Judit, a Kenyéri Általános Iskola tanulója nyerte. 
A celldömölki és környékbeli iskolák eredményei: 

K O S Á R L A B D A C É L B A D O B Á S : 
1. hely: Fekete László, Celldömölk, Eötvös 8. o. 

F U T Á S : 
Lány : 

1-2. osztály: 2. hely: Smidéliusz Tekla, Ostffyasszonyfa 
3. hely: Palánki Bernadett, Ostffyasszonyfa 

3-4. osztály: 1. hely: Szabó Renáta, Kemenesmagasi 
2. hely: Szabó Adrienn, Kernen esmagasi 

5-6. osztály: 2. hely: Balhási Nóra, Celldömölk, Gayer 
7-8. osztály: 1. hely: Bcllovics Diána, Celldömölk, Gayer 
F iú : 
3-4. osztály: 3. hely. Fehér Bálint, Celldömölk, Gayer 
7-8. osztály: 3. hely: Hencz Csaba, Kenyéri 

K E R É K P Á R : 
L á n y : 

3-4. osztály: 2. hely: Varga Noémi, Kenyéri 
5-6. osztály: 1. hely: Tuba Viktória, Kenyéri 

3. hely: Kovács Barbara, Kenyéri 
7-8. osztály: 1. hely: Jankovics Erzsébet, Kemenesmagasi 

2, hely: Dömölki Diána, Kenyéri 
F iú : 

3-4. osztály: Z hely: Barti Balázs, Kemenesmihályfa 
5-6. osztály: 3. hely: Molnár Péter, Celldömölk, Eötvös 
7-8. osztály: 1. hely: Németh Tamás, Celldömölk, Eötvös 7-8. osztály: 

2, hely: Pócza Balázs, Egyházashetye 
3. hely: ö lbe i Szabolcs, Kemenesmihályfa 
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LABDARÚGÁS 
M E G Y E I L OSZTÁLY 

Szerencsére csak ritkán fordul elő, ami megyei I . osztályú csapatainkkal 
az elmúlt két fordulóban történt: egyetlen pontot sem szereztek. Ráadásul 
a Kemenesalja Vépen „kemény dorgálásban" részesült. 

Kemenesalja-Vasszécseny-IVECO 1:2 (1:0) 
Vönöck, 250 néző, vezette: Wittinger. 
Kemenesalja: Fűzfa L . - Nagy, Sebestyén, László, Princzes (Szálai) -

Pacsi (Döbröntei), Kolonics, Fűzfa R., Dénes - Rúzsa, Varga. Edző: 
Marsai József. 

Vasszécseny: Horváth - Bejek, Kiss, Káldi, Brezovich - Szálai, Visz-
ked. Gombkötő (Szilvás), Kovács - Molnár (Szabó), Bíró (Zséder). Edző: 
Simon Miklós. 

Hatalmas küzdelmet vívott egymással a két csapat, a csata végül a 
vendégek javára dőlt el. Góllövők: László, i l l . Molnár, Gombkötő. Kiál
lítva: Dénes. I f i : 4:3. 

Ják-Jánosháza 2:1 (1:1) - Ják, 550 néző, vezette: Remport. 
Ják: Varga - Szabó, Sánta, Nagy. Győrffy - Dobos, Kelemen, Szaller 

(Neubauer), Horváth R. - Sipos, Németh. Játékos-edző: Nagy József. 
Jánosháza: Szenté - Bors B., Tóth, Takács T. - Pázsi. Vajda, Gombási 

(Jánosa), Varga, Horváth - Takács Zs., Bors T. Edző: Horváth Imre. 
Ajaki csapat első hazai győzelmét ünnepelhette a megyei I . osztályban 

- teljesen megérdemelten. Góllövők: Németh, Sipos, i l l . Vajda. I f i : 4:1. 

Vép-Kemenesa!ja 4:1 (1:1) - Vép, 300 néző. 
Vép: Buza- Balikó, Habda, Dlés (Horváth L.), Horváth Á. - Rudolic, 

Németh Z. (Bognár), Németh A., Szálai - Gombás, Bolla (Potyi). Edz< 
Szántai István. 

Kemenesalja: Fűzfa L . - Nagy, Sebestyén, László, Princzes - Paq 
(Berta), Varga, Kolonics, Szálai - Rúzsa, Fűzfa R. Edző: Marsai Józse 

A stílusosan játszó vendégek ellen megérdemelten nyert a jól játszi ' — 
hazai gárda. Góllövők: Bolla, Gombás, Németh A., Potyi, i l l Pacsi Ifi C E 
0:9. ' ' 

Jánosháza-Rábatótfalu 1:2 (0:1) - Jánosháza, 200 néző, vezette: Sáry 
Jánosháza: Szenté - Pázsi, Takács, Bors B. Rétfalvi -Horvá th I . (Tóti T 

J.), Tóth L . - Tóth S. (Jánosa) - Varga (Gombási), Vajda, Bors B. Edző 
Horváth Imre. 

Rábatótfalu: Korpics T. - Péter, Anderkó, Dancsecs, Géczi R. (Héj 
czeg), Csicsai - Papfalvi, Hetz. Játékos-edző: Csicsai Ferenc. 

Sportszerű mérkőzésen a szerencsésebb csapat gyűjtötte be a hároi 
pontot. Góllövők: Tóth L . , ÜL Géczi R., Papfalvi. I f i : 8:0. 

K Ö R Z E T I BAJNOKSÁG 
Sitke-Csönge 6:0. Góllövők: Matusz J. (2), Pék (2), Pénzes, Vigalí 

Alsóság-Nemeskocs 7:0 (3:0) G: Nagy (2), Varga J. (2), Sárközi (2 
Tanai. Boba-Csénye 2:0 (1:0) G: Szabó, Porkoláb. Izsákfa-Egyházai 
hetye 1:0 (0:0) G: Soós. Csönge-Nemeskocs 0:0. Nemeskereszt úr- l ío 
ba 3:3 G: Molnár, Nagy László, Geiger, i l l . Nagy R., Porkoláb, Szabó 
Egyházashetye-Sitke 2:4 (2:1), Hosszúpereszteg-Izsákfa 0:0. 

V.L 

J 

ASZTALITENISZ 
Szondi SE-CVSE-MÁVÉPCELL 12:6 
NB Il-es férfi mérkőzés, Székesfehérvár. 
A celldömölkiek megnyerték a két párosmérkőzést, utána pedig 

rendkívül gyenge, enervált játékot mutattak be. 
Győzött: Nagy-Bigati, Felleg-ölbei páros. Nagy Gábor (2), Felleg 

Gábor, Ölbei péter ( l - l ) . 
Széchenyi Fí í iskola-CVSE-MÁVÉPCELL 10:8 
NB III-as férfi mérkőzés, Győr. 
A szerencsésebb győri csapat nagy küzdelemben tudta otthon tartani a 

két bajnoki pontot. 
Győzött: Tekét Attila (4), Tamás László (2), Balázs Gyula (1) és a 

Teket-Tamás páros. 
Pe remar ton-CVSE-MÁVÉPCELL 2:16 
Peremarton, NB III-as férfi mérkőzés. 
A celliek fölényes győzelmet arattak a kellemetlen játékstflusú hazaiak 

ellen. 
Győztek: Ölbei Péter (4), Nagy Gábor (4), Tekét Attila (4), Máthé 

Gyula (3) és a Mállié-Tcket páros. 

DIÁKSPORT 
A megyei diáksport nap kcmenesaljai legjobbjai: 
Kosá r l abda cé lbadobós : Fekete László (Celldömölk, Eötvös) 
Fu t á s : 3-4. osztály: Szabó Renáta (Kemenesmagasi), csapat: Ke

menesmagasi; 7-8. osztály: Bellovics Diána (Celldömölk, Gáycr), 
csapat: Celldömölk, Gáyer 

Ke rékpá rve r seny : 5-6. osztály, csapatverseny: Celldömölk, Eöt
vös, 7-8. osztály: 1. Németh Tamás (Celldömölk, Eötvös); csapat: 
Celldömölk Eötvös, Jankovics Erzsébet (Kemenesmagasi); csapat: 
Kemenesmagasi. 

Rajtuk kívül Kenyéri, Kemenesmihályfa, Ostffyasszonyfa és a cell
dömölki Berzsenyi versenyzői értek el dobogós helyezéseket. 

KÉZILABDA 
Honvéd Szondi SE-CVSE-CELLKOLOR 24:16 (14:9) 
Szeptember 26. Székesfehérvár, 150 néző. Férfi mérkőzés. Vezette: 

Sebők, Somogyvan. 
CVSE: DÉNES - Tóth, Varga (8), Ludvig, Lendvai (3), Sali (2), Po 

zsonyi (2). Csere: Horváth, Koronczai (1), Csizmazia, Danka, Kovács 
EdzŐ. Mátés István. Nagy lendülettel kezdett mindkét csapat és felváltva 
estek a mérkőzés elején a gólok. A félidő közepétől aztán fokozatosan 
elhúzott a tudásban és erőnlétben is jobb fehérvári csapat 

Ifjúsági mérkőzés: Honvéd Szondi SE-CVSE-CELLKOLOR 30:21 
CVSE-CELLKOLOR-Veszprémi FOTEX DL 15:23 (6:12) 
Október 3. Celldömölk, 250 néző. Férfi mérkőzés. Vezette: Fojt, Mó-

zer. 
CVSE: Dénes - Tóth (2), Fonyó (3), Ludvig, Lendvai, Koronczai (1 

Varga (4). Csere: Németh (2), Sali (2), Pozsonyi (1), Bakonyi, Csizmazia. 
Edző: Mátés István. A nagy érdeklődéssel várt találkozón a hazai csapa 
sorra kihagyta helyzeteit és hétmétereseket hibázott. Az eredmény kissé 
túlzottra sikerült. 

Ifjúsági mérkőzés: CVSE-CELLKOLOR-FOTEX 19:28 (9:15) 
Győri Mischek Hungá r i a -CVSE-CELLKOLOR 17:17 (11:6) 
Október 10. Győr, 100 néző. Férfi mérkőzés. Vezette: Szabó, Tóth. 
CVSE: Dénes - Tóth (1), Németh (1), Ludvig, Lendvai (4), Varga (8), 

Pozsonyi. Csere: Horváth, Koronczai (1), Bakonyi, Csizmazia, Danka, 
Kovács. EdzŐ: Mátés István. 

Az első félidőben izgalmas játék alakult ki a pályán, jó 20 percig fej-fe 
mellett haladtak a csapatok. Kár, hogy a celli csapat nem tudta az utolsó 
tíz percben hozni magát, mert így 5 gólos vezetéssel térhettek a hazaial 
pihenőre. A második félidőben viszont a celli csapatnak sikerült a hajrá 
és ideges hangulatban sikerült kiegyenlíteni a győri előnyt 

Ifjúsági mérkőzés : Győri Mischek Hungár ia -CVSE-CELLKO 
LOR 23:27 (6:14). 

* - tini 

LEGFRISSEBB: R é p c e l a k - C V S E - A n t ó k Nyomda 0-2 (0:0) 

CELLDÖMÖLK VAROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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