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KEMENESALJA 
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ L A P J A • ÁRA: 39,50 FORINT 

A közműberuházás költségei szerepelnek az önkormányzat pénzügyi tervében 

Megalakult a csatornamű társulat Alsóságon 

*« L . * 

Az 1222 erdekekből 882 volt 
jelen személyesen vagy képvise
lők revén az alsósági tornacsar
nokban azon a taggyűlésen, 
melynek célja a csatornamű tár
sulat létrehozása volt. A celldö
mölki városrészen az elmúlt év
ben már befejeződött a csatorná
zás, most az alsósági és pityervá
ri városrészen a sor. A szervezési 
időszakban az érdekellek mint
egy 80 százaléka jelezte szándé
kát a társulat létrehozására az 
említett két településrészen. 

Németh József főkönyvelő a 
várható költségekről elmondta: 
az mintegy 426 millió forintot je
lent, amiből 30 százalék az álla
mi hozzájárulás, a fennmaradó 
rész 40 százaléka a lakosságot, 
30 pedig az önkormányzatot ter
heli. A lakossági hozzájárulás 
összege ingatlanonként 140 ezer 
forint, amit az egyik hitelkonst
rukció szerint 10 év alatt kell k i 
fizetni. 

A megvalósítandó feladatok 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Halló, halló! Mikor  
jön a telefonkönyv? 

A Rába-Com Rt. 
még nem 

változtatott 
Miután a MATÁV Rt. kapcso

lási díjat számol fel, és áprilistól 
változtatott a kedvezményes tele
fonálási időszakon is (nem az 
előfizetők javára), egyre többen 
érdeklődtek olvasóink közül, 
hogy mi a helyzet ebben a tekin
tetben a Rába-Com-nál? 

- Változtatott-e a kedvezmé
nyes időszakon a Rába-Com? 
Felszámít-e külön kapcsolási dí
jat az rt.? - A kérdéseket T ó t h n é 
Gróf Cecília ügyfélszolgálali 
vezetőnek tettük fel. 

Az ügyfélszolgálati vezető 
kérdésünkre elmondta, hogy a 
Rába-Com Rt. közcélú távbeszé
lő szolgáltatásai változatlanok, 
tehát nem változott a hétvégi 
kedvezményes időszak, és kap
csolási díjat sem számolnak fel. 

Megkérdeztük azt is, hogy az 
új telefonkönyvhöz mikor jutnak 
hozzá az előfizetők? 

A válasz értelmében április 
második felére már az előfizetők 
birtokában lesznek a régóta várt 
kiadványok... 

-völgyi-

Óvodai 
beíratások 

Celldömölkön 
Celldömölk város óvo

dáiban 1999. május 17-eés 
21-e között lehet beíratni a 
3. életévüket betöltött 
gyerui ekeket, döntött a 
képvise lfl-testület. 

Száztizenöt éves a pápoci 
önkéntes tűzoltó egyesület 
SzáVlizenöt éve, 1884-ben szer

vezte meg Pápoc tűzoltó egyesüle
téi Nóvák Dániel. A hálás utódok 
a jeles évfordulóra emlékezve lát
ványos programot szerveztek a fa
luban. 

A felújított tűzollószertár elé ér

keztek a dudáló, szirénázó tűzoltó
autók és a mentőkocsi, ahol az 
egyesület tiszteletbeli elnöke. Sza
bó András köszöntölte az egybe
gyűlteket, és emlékezett a helyi 
tűzoltók dicső múltjára. Ezt köve-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Borok és gazdáik jól vizsgáztak 
A szigorú előírások ellenére 

36 borosgazda 77-féle borát hoz
ta el április 9-én a Sághcgy-Kis-
somlyó Hegyközség területéről a 
Sághegy Fogadóba, hogy kikérje 
a szakértők véleményét. A ver
senyben részt vett nedűk zöme 
olaszrizling és vegyesfeher volt, 
mellettük egyéb fajták és néhány 
vörösborié le várta az asztalon a 
minősítést. 

A hegyközség borai és gazdáik 
jól vizsgáztak, hiszen a zsűri -
melyben ott volt Müllcr István 
borász, nemzetközi borszakértő 
(Budapest), Szabó Péter, a ven
déglátás mestere, borminősítő 
(Balatonfüred) is - 20 fajtát 
arany, 30 fajlát ezüst, 22 fajlát 
bronz fokozatúnak minősíteti. 5 
bor pedig oklevelet kapott. 

Az aranyérmes borok között 
első lett Hetvei Benjámin kis-
somlyói borosgazda 1996-os év
járatú Savignon cs Muskat Oto-
ncl bora. második Danka Imre 

(Sághegy) 1997-es olaszriz
lingje, harmadik ugyancsak Dan
ka Imre 1997-cs vegyesfehér bo
ra. 

-syi 

A /jtürlheli kiwvpen Müller István ncmzvtk&d burszakiTiö 
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Megalakult a csatornamű társulat Alsóságon 
(Folytatás az 1. oldalról) 

ismertetése után kisebb vita ala
kul! k i , hogy a rákötések folya
matosak legyenek-e, avagy egy
szerre törtenjenek majd. 

Felmerült a kérdés: ha elkészül 
a közmű, ki lesz a tulajdonos. A 
válasz: természetes, hogy az ön
kormányzat, de ennek a lakosság 
inkább örülhet, mert a későbbiek 
során újabb kiadásai lehetnek a 
tulajdonosnak. 

Az egyik hozzászóló azt kér
dezte: ismerve a város anyagi 

Jubiláló 
(Folytatás az I. oldalról) 
tőén Takács Ákos parancsnok a 
két évvel ezelőtti újjáalakulásról 
beszélt, a visszailleszkedésről a 
megye tűzoltó-társadalmába. A 
mementóként szolgáló régi tűzol
tókocsit I*app Zoltán polgármes
ter adta át a községnek, hogy annak 
lakói sokáig emlékezzenek a múlt 
hagyományaira. Az eseményen je
len volt Kovács Ferenc, a térség 
országgyűlési képviselője is. 

Látványos bemutatók következ
tek súlyos autóbalesetet, illetve 
tűzesetet imitálva, ahol a mentősök 
és a lánglovagok egyaránt megmu
tathatták felkészültségüket. 

Mint azt az ünnepség előkészí
téséből oroszlánrészt vállaló Be-
reczky Csaba elmondta, a rendez
vényt a polgármesteri hivatal, a 
Szabadföld Mgtsz és a község la
kossága melleit - pályázat útján az 
Országos Tűzoltó Parancsnokság 

Zeneiskolai 
hírek 

Április 23-án, pénteken dél
után fél 5 órakor az osiffyasz-
szonyfai művelődési házban sze
repelnek az Ádám Jenő Zeneis
kola hangszeres szólistái és az if
júsági fúvós- és vonószenekar. 

Vezényelnek: Bejczi Károly 
és Orosz Sándor. 

Április 24-én, szombaton dél
előtt 11 órakor az Apáczai Tan
könyvkiadó gálaműsorát köszön
ti a celldömölki Liszt Ferenc Ve-
gycskar. Vezényel: Sülc Ferenc. 
Zongorán közreműködik: Bcjczi-
né Németh Tünde. 

Április 27-én, kedden délután 
tél 5 órakor az Ádám Jenő zene
iskola kamaratermében növen
dékhangversenyt tartanak. 

helyzetét, mi a biztosíték, hogy 
az önkormányzat a saját részét 
elő tudja teremteni. 

Erre Makkos István polgár
mester azt válaszolta, hogy ma
napság semmi sem biztos. Az v i 
szont igen, hogy a csatornázás 
költségei az idei és a jövő évi fej
lesztési tervben is szerepelnek, és 
az önkormányzat minden pályá
zati lehetőséget megragad... 

A hitelfelvétellel kapcsolatban 
elhangzott, hogy az önkormány
zat több bank ajánlatát is vizsgál
ta, végül az OTP Rt.-t választót-

tűzoltók 
is támogatta. A látványos műsor 
résztvevői voltak a sárvári tűzoltók 
Király Zoltán vezetésével, a cell
dömölki önkéntes tűzoltók Pödör 
János, az Országos Mentőszolgá
lat sárvári rohamkocsija Kurádi 
Mihály vezetésével, valamint a rá-
bakecöli, a vági, az ostffyasszony
fai és a pápoci önkéntes tűzoltók. 
Segítők voltak: S/.ij Kálmán és 
Gaál Tímea. 

A pápoci bevetési csoport tag
jaiként közreműködtek: Bak Ist
ván, Bereczky Csaba, Fehér 
Zsolt, Horváth Ernő, Makrai 
László és Takács Imre. Említést 
érdemelnek még a rendezők: Be
reczky Szabolcs, Nováki Ernő és 
Takács Ákos. 

A rendezők ezúton is köszönetet 
mondanak mindenkinek, akik a je
les évforduló megünnepléséhez 
bármi módon hozzájárultak. 

•völgyi-

ta, amellyel régi, megbízható 
kapcsolata van. Alternatívaként 
ajánlották a lakáskassza pénztá
rakat. 

Az érintetteknek 20 nap áll 
rendelkezésükre, hogy eldöntsék, 
melyik megoldást választják. 

Az alapszabály elfogadása 
után megválasztották a hét tagú 
intézőbizottságot, melynek elnö
ke Biró Gábor, alelnöke Erdélyi 
Antal lett, valamint a három tagú 
ellenőrző bizottságot, elnökként 
Egyházy Tamással. 

* 

A társulat elnöke, Biró Gábor 
1941-ben született, 1964 óta él 
Celldömölkön. 1994 óta B M -
nyugdíjas. A rendszerváltástól 
tagja az alsósági részönkormány
zatnak. 

Jól ismeri a lakosságot, és az 
emberek problémáit is. Mint a 
társulat elnöke, bízik benne, 
hogy zökkenő- és problémamen
tesen „le tudják vezényelni" a 
csatomázást, és a munkák a ter
vezett határidőre (2001) elké
szülnek. 

Völgyi 

Dukai Takách Judit versmondó verseny 
Április 10-cn rendezlek meg a már hagyomá

nyosnak mondható Dukai Takách Judit versmondó 
versenyt a KMK-ban. A versenyt a D.T.J. Játékszín 
Alapítvány hirdette meg két kategóriában, 14 éves 
kor alatti és 14 évesnél idősebb szavalók részére. 
A versenyzőknek a kötelező verset Dukai Takách 
Judit műveiből kcllelt választaniuk, második, a sza
badon választható pedig bármely költőnő bármely 
alkotása lehetett. 

Mindkét kategóriában 10-10 versenyző vett 
részt. 

Az 1. kategória ( K é v é s n é l fiatalabbak) eredmé
nyei: 

1. helyezeti: Kováts Adél Kenyéri, felkészítője 
Császárné Horváth Janka. 2. helyezett: Sebestyén 
Attila Boba, felkészítője Szabónc Kolostori Mária. 
3. helyezett: Garass Judit Boba, felkészítője Sza-
boné Kolostori Mária. 

A 14 évesnél idősebbek között: 
1. helyezett: Gaál Adrienn Sárvár, Sylvester Já

nos Ált. Iskola. 2. helyezett: Polgár Tímea Sárvár, 

Sylvester János Ált. Iskola. Mindkettőjüket László 
Pálnc készítette fel. 3. helyezett: Molnár Cintia 
Sái-vár, Tinódi Sebestyén Gimnázium, felkészítő ta
nár: dr. Szabó Endre. 

A zsűri különdíjakat is kiosztott. A Szabó Lajos 
volt országgyűlési képviselő által alapított, a leg
fiatalabb versenyzőnek járó különdíjat Bebesi Dal-
ma (Kenyéri) kapta. A Fódi Károly, jánosházi vál
lalkozó által felajánlott jutalmat Végh Ildikó, a 
celldömölki Eötvös Loránd Ált. Isk. tanulója kapta. 

K.N. 
A Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány ku

ratóriuma ezúton köszöni meg a támogatást mind
azoknak, akik pénzzel, díjjal, illetve bárminemű 
adománnyal elősegítették a versmondó verseny si
kerét: Szabó Lajos volt országgyűlési képviselőnek, 
Szűcs Gábor szombathelyi vállalkozónak, Kondics 
Balázs helyi vállalkozónak, Fódi Károly jánosházi 
vállalkozónak, Krajcsovics István cukrásznak, Ma
ries Sándoménak, Deé Ervinnek, László Tibornak, 
Varga László Csabának. 
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Mit kapott ön Celldömölktől? 

Rosta Sándor színművész 
Szinte hihetetlen! Mintha tegnap lett vol

na, pedig azóta eltelt közel 30 év. Tizennégy 
éves koromig éltem Alsóságon, illetve Cell
dömölkön. Ez a tizennégy év volt talán éle
tem legszebb, gondtalan időszaka. 

Harminc éve járok haza. Igen! Hiába van 
otthonom, családom a fővárosban, a haza 
nekem Celldömölköt, a szülői házat jelenti. 
Ott teltem meg életem első lépéseit. Olt jár
tam óvodába, iskolába, és hogy mennyire 
mélyek ezek az érzelmi kötődések, azt az is 
bizonyítja, hogy a minap, amikor kezembe 
került az otthoni iskolai tabló, egy furcsa, 
fájdalmas, de mégis örömteli borzongás fu
tott végig rajtam. Azóta a szobám falán lóg 
ez a tabló. Jó volt végignézni a tanárokon, 
barátokon. így visszagondolva érti csak 
meg az ember, hogy mekkora felelősség 
volt a tanárai vállán. Hisz az első 14 év 
meghatározó az ember életében. Az iskolá
ban én már akkor is inkább a humán tárgyak 
ulán érdeklődtem. Bár Somogyi Kálmán bá
csi mindent elkövetett, hogy a matektudá
som is jobb legyen. Az iskolában mondhat
tam először verset ünnepségeken. Ezek 
döntően befolyásolták későbbi életemet, l i i -

szen az elismerő, bátorító szavak nélkülöz
hetetlenek. Emlékszem, ötödik osztályos 
voltam, amikor megnyertem élelem első is
kolai versmondó versenyéi, egy József A l -
tila-verssel. Soha nem felejtem el. mikor 
egy március 15-i ünnepségen nekem kellett 
elmondani a Nemzeti dalt. Előző este átjött 
hozzánk tanárom. Horváth Misi bácsi, és 
késő estig együtt gyakoroltunk. 

Ezek persze csak apró részlelek a renge
teg kitörölhetetlen élményből, de döntően 
és jó irányba terelték az életemet, hisz végül 
színész leltem. 

Sokat köszönhetek a celldömölki színját
szó körnek, melynek két évig voltam a tagja 
1978 és 1980 között. Sok jó darabot játszot
tunk, és talán ott fogant meg bennem a gon
dolat először, hogy jelentkezzem a főisko
lára. Kemény diónak bizonyult, hisz 1600 
jelentkezőből 26-ol vetlek fel. Hihetetlen, 
de elsőre sikerült. Simon Zsuzsa és Major 
Tamás voltak az osztályfőnökeim, de hogy 
eljutottam eddig, azt döntően köszönhetem 
volt tanáraimnak, szüleimnek, barátaimnak, 
egyszóval annak a közegnek, amelyben fel
nőném. 

Szeretek hazamenni! Jó hazamenni! A 
házunkban sajnos már csak anyám vár. Sze
retete pótolhatatlan! Mikor hazamegyek, is
mét kicsit tájszólással beszélek... 

A napi idegeskedés és rohanás elől jó 
néha egy kicsit elmenekülni, hazamenni, 
egy kicsit talán újra gyereknek lenni ott
hon. 

Szeretettel köszöntöm az otthoniakat! 

Egyházi iskolák versenyeztek Jánosházán 

Az elmúlt év november 5-én 
avatták fel Jánosházán a Szent 
Imre Általános Iskola tornater
met, amiről lapunk is tudósított. 
Az ünnepségre Likkor helyliiány 
miau nem tudlák meghívni a 
szombathelyi egyházmegyében 
működő katolikus iskolák diák
jait. 

Az iskola vezelői most ezt úgy 
pótolták, hogy hagyományterem
tő szándékkal játékos sportvetél
kedőn látlák vendégül az említett 
iskolák diákjait. 

Április 9-én a jánosháziak 
mellett Celldömölk, Kőszeg, 
Sárvár. Szombathely, Zalaeger

szeg katolikus iskolainak diákjai 
sorakoztak fel, hogy megküzdje-
nck egymással. 

- Az ifjúságban fantasztikus 
erő és energia van - jcgyczlc meg 
mögöltem Pavlics Is tván, János
háza plébánosa, s erről a jelenlé
vő dr. Konkoly István megyés 
püspök is meggyőződhetett. A 
mérkőző csapatok - harmadikos
tól a nyolcadikosig - hatalmas 
lelkesedéssel vcletlck magukat a 
küzdelembe a lelkes közönség 
hangorkánja közepette. 

A jól szervezel! versenyt ne
mes egyszerűséggel és hatá
rozottsággal vezényelte le a ve-

lélkcdő szakmai szervezője, 
Németh János testnevelő ta
nár. 

A játékos sportvetélkedő 
győztesei a 3-4. osztályosoknál 
a szomhathelyi Püspöki Általá
nos Iskola diákjai. A második he
lyet a zalaegerszegi Mindszenty, 
a harmadikat a kőszegi Árpád
házi Szent Margit iskola verseny
zői szerezték mcc. 

Az 5-6. osztályosoknál a Já
nosházi Szent Imre iskola „ B " 
csapata nyert a püspöki és a já
nosházi „ A " csapat előtt. 

A győztesek vándorserleget, a 
helyezettek oklevelet, sportsze
reket, könyvekéi kaptak a hagyo
mányteremtő versenyen. 

Felvételcink a megnyitót és a 
küzdelem egyik pillanatát örökí
tették meg. Völgyi L. 
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Sok kérdésre nincs még válasz 
Uszoda? Strand? Termálfürdő? 

Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügy
vezetője tízmillió forintot ajánlott fel a városi 
uszoda megépítésére, majd támogatónak hív
ta a tenni, segíteni akarókat. A megbeszélé
sen az önkormányzat is képviseltette magát. 
A gyűlésen részt vett a polgármester is, aki a 
város 150 millió forintos hiányát említve nem 
zárkózott el, viszont kifejtette, az idén erre 
nincs lehetőség. 

Az összejövetel után i f j . Bakó László vál
lalkozót és Dummel Ottót, a műszaki osztály 
vezetőjét bízták meg, hogy tájékozódjanak az 
uszodaépítési lehetőségekről, üzemeltetési 
költségekről. 

Ifj. Bakó László újságunknak felvázolta a 
lehetőségeket. Versenysportra 25-szÖr 15 
méteres, 25-26 fokos hőmérsékletű medencé
re lenne szükség. A gépészeti rész, a vízfor
gató és az uszodatcst kiépítése negyvenmillió 
forintba kerülne. Köré kellene felhúzni egy 
épületet, ami az igényektől függően lehetne 
drágább és olcsóbb is. 

A beruházás lehetne százötvenmillió, de 
háromszázmillió is. A vízmelegítés nagyobb 
költségekkel járna, az uszodák működtetése 
veszteséges, de lehet kedvezményes lehető
ségeket keresni. A költségek harminc-negy
ven százalékát egyéb szolgáltatással, helyisé
gek bérbe adásával lehetne fedezni. A Ma
gyar Fürdőszövetség titkára a megbeszélésük 
alkalmával felajánlotta a segítségét, szakmai 
tapasztalatait. 

A második variáció a fedett tanmedence 
építése lehetne valamelyik iskola udvarán. 

Felmerült a volt városi strand helyen nyitott 
fürdő felújítása is. Ez lenne a legkevesebb 
befektetéssel megvalósítható, ez viszont csak 
idényjellegű szórakozást nyújtana. Nem sza
badna elvetni a termálkút megfúrását sem, 
hiszen az önkormányzat erre már készíttet 
terveket, viszont erre sincs pénz. Árban ez a 
beruházás egy 25 méteres medence gépészeti 
részének felelne meg, úszásra nem alkalmas, 
de a gyógyturizmus fellendülhetne, ha 
gyógyvízzé lehetne nyilvánítani. 

Megoszlanak a vélemények, mindenesetre 
jogos a lakosság elvárása az, egészséges élet
mód folytatásához. If j . Bakó László vélemé
nye szerint 40-50 millió forint jöhetne össze 
a vállalkozóktól, majd alapítványt, gazdasági 
társulást kellene létrehozni. Az uszodaépílés-
hez Összefogásra lenne szükség, reményei 
szerint az okkal vagy ok nélkül kialakult bi
zalmatlanságot le lehetne törni. Ilyen beruhá
zásnál politikai nyomásra, lobbyzásra is 
szükség van, erre megkérték az országgyűlési 
képviselőket. A sportminisztériumból is je
lezték fogadási készségüket, ha a tervezés a 
megfelelő stádiumba jut. Meg kellene ragad
ni a pályázati lehetőségeket is, az iparűzési 
adót félretenni. Nagyon fontos, hogy a szer
vezőmunkát hivatalos formában az önkor
mányzat végezze, és be lehelne vonni a Cell
dömölk környéki településeket is. Ezen 
összefogással lehelne realitása a megvalósu
lásnak. 

Baranyai Att í láné dr. jegyző a jogi olda
láról világította meg számunkra a lehetősége

ket. Az építkezés megvalósulhatna önkor
mányzati beruházásként is, ekkor a vállalko
zóknak át kellene adni a felajánlott pénz
összegeket. A pénzátadási forma azonban 
nem megfelelő, mert ezt csak adózott ered
ményből tudják megtenni a vállalkozók, nem 
számolhatják el költségként. A másik megol
dás lehetne a helyi adó elkülönítése erre a 
célra, közvetlen befizetés alapítványra, mivel 
a helyi adó költségként elszámolható. 

Az Önkormányzati beruházást elvelve 
megoldásként maradna, hogy közalapítványt 
hoznak létre. Közalapítványt az önkormány
zat hozhat csak létre, helyi önkormányzati 
feladatot megvalósítva. Eldöntendő kérdés a 
képviselő-testület részéről, hogy a közalapít
vány komplett városi sporttelep létrehozására 
alakul-e. Abban az esetben ugyanis, ha nem 
épül meg az uszoda, kérdésként merül fel, 
hogy mi lesz a közalapítvány vagyonával. 
Meg kell határozni a kuratórium működését, 
a vállalkozóknak garanciát kell kapniuk. A 
kuratórium összeállításánál gondolni kell az 
önkormányzatot, a vállalkozókat és a sportot 
képviselő tagokra is. A kuratórium dönt a 
közalapítvány megszűnéséről, a vagyonról is, 
ha ellehetetlenül a cél. 

A feladat ellátása érdekében pályázati 
pénzre is szüksége van az Önkormányzatnak. 
A közös vállalás azért is elengedhetetlen, 
mert a pályázatok egy része csak az Önkor
mányzatnak, másik része pedig a másik kör
nek szól. 

Mivel a vállalkozói réteg még nem döntött, 
hogy mi épül, először körvonalazódni kelle
ne, hogy mi és hol keiül megépítésre, hiszen 
a pályázatokhoz érvényes építési engedéllyel 
kell rendelkezni. 

Tulok C. 

Téttry Dániel nem száll le a kerékpárról 
A március 26-28-án Szekszár

don megrendezett Országos Köz-
lekcdésismercti Versenyen 
Tét t ry Dániel, a Gáyer Gyula 
Általános Iskola tanulója a 8. 
osztályosok kategóriájában 3. he
lyezést ért cl. 

- Milyen versenyek előzték 
meg az országos megmérette
tést? - kérdeztük Danitól. 

- Januárban zajlott a városi 
forduló, amelyen az elméleti 
tudásról kelleti beszámolni, a 
februári megyei fordulón pedig 
már az ügyességet is kellett 
bizonyítani az elméleti tudás 
mellett. 

- K i készített fel a versenyek
re'? 

- A városi és megyei fordulók
ra Kondics Balázs tanár úr, az 
országos fordulóra pedig Bart ik 
Nobert és Dóka Zol tán is a fel
készítőim voltak. Velük és a me
gyei verseny másik kategóriájá
nak győztesével Szombathelyen 
négy alkalommal készültünk. 

- Milyen versenyszámokból 
állt az országos forduló? 

- Az első nap elméleti lesztet 
töltöttünk k i , ebben első helye
zett tettem, majd szombaton az 
ügyességi és szabályossági pá
lyák következtek. A 4. és 8. osz
tályos kategóriákban is egy-egy 
fő képviselte a megyéket, illetve 
Budapestről érkezett két-két fő. 
Utolsó versenyzőként indultam, 
ez szerencse volt, hiszen megis
merhettem a pályát. Persze nem 
lehetett gyakorolni, csak gyalog 
lehetett bejárni a két pályát. A 
városi közlekedésben hat vizsga
biztos előtt szerepeltünk, két sar
kon rendőr irányította a forgal
mat. Nehezebb volt az eddigi for
dulóknál az elméleti rész is, az 
ügyességi feladatnál is a felépí
tés, könnyebben dőllek az akadá
lyok, és többen figyelték, hogy 
hibázunk-c. 

- Milyen díjakat kaptál? 
- Szekszárdon oklevelet, bi-

ciklialkatrészcket és Sony sétáló

magnót, a Vas Megyei Rendőr-
főkapitányságtól pedig egy elem-
lámpát kaptam. 

- Milyen terveid vannak a ke
rék párazással? 

- Tavasszal lesz még egy 
csapatverseny, ahol három tár
sammal indulok. Mindennap 
foglalkozom kerék párszere-
lésscl. édesapámtól örököltem a 

műszaki érdeklődésemet, és ön
képzéssel, könyvek olvasásával, 
gyakorlati alkalmazással fejlesz
tem magam. Szerettem volna kö
zépiskolában is kerékpár-
szereléssel foglalkozni, de a ke
vés jelentkező miatt nem indult a 
szak. Egy időben gondolkodtam 
a versenyzésről is. Még nem tu
dom, hogyan alakul, de minden
képp kerékpárokkal fogok fog
lalkozni. 

T.G. 
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Köszöntjük a 90 éves Kluge Lajost 
Az Új Kemenesalja olvasói nevében is kö

szöntjük Kluge Lajosi, aki április 15-én töl
tötte be 90. életévet. 

Lajos bácsi 1909-ben született Körmenden 
a Kluge Pál kékfestő dinasztia sarjaként. 
1914-ig működött a kékfestő üzem Körmen
den, ahova Bécsből és Ludwigshafcnből szál
lították az alapanyagokat. Az ifjú Kluge La
jos iskolái elvégzése után 1928-ban Kcme-
ncsmagasiban jegyzőgyakomoki állást ka
pott, majd különböző tanfolyamok elvégzése 
után főjegyző volt Egyházasrádócon és 
Nagyrákoson. 

1945 után a jegyzői állások megszűntek, 
így már 41 évesen nyugdíjas lett, de termé
szetesen a megélhetéshez ez nem volt elegen
dő. Dolgozott szikvíziizem-igazgatóként 
Körmenden, majd a Ládagyáripari Vállalat 

pénztárosa volt, és egészen 1969-ig aktívan 
tevékenykedett. 1970—87-ig a nyugdíj mellett 
a celldömölki kórház élelmczeskönyvelője 
volt. 

Felesége, Kocsis Julianna tanítónő volt, 
1990-ben hunyt cl. Lánya. dr. Rózsás Mik-
lósnc 2 unokával örvendeztette meg, akik ré
vén már 4 dédunokája is van Lajos bácsinak. 
Evangélikus család tagjaként több egyházi 
funkciót is vállalt Körmenden, és 1970-től 
napjainkig a Celldömölki Evangélikus Egy
házközség pénztárosa. Lajos bácsi teljes szel
lemi frissességnek örvend, víg kedélyű, csa
lád- és társaságszerető, a fiatalokat különös
képpen kedvelő egyéniség, fiatalos gondol
kodását sokan megirigyelhetnék. 

Ezen szép ünnep alkalmából köszöntötték 
őt az elmúlt héten családjának tagjai, ismerő

sei, valamint az evangélikus egyházközség 
képviselői. M . 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
10/1999. (II. 24.) sz. rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 27/1998. (V. 27.) sz. rendeletének 
módosításáról 

Celldömölk Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szó
ló 27/1998. (V. 27.) sz. rendelete az alábbiak szerint módosul: 

1. § 
A rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül 

ki : 
(Személyes adómentességet élveznek:) 
- a vállalkozó háziorvosok. 

2. 9 
A rendelet 8. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(5) A felajánlható minimum összeg 500 Ft, 5000 és 10 000 Ft 

között két cél. 100 000 Ft felett annyi cél jelölhető meg, hogy az 
egyes célokra minimum 50 000 Ft felajánlás jusson. 

3- § 
A rendelet 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül k i : 
(7) A beruházási tevékenység utáni iparűzési adót csökkenti a köz

területen végzett kommunális beruházás (út, járda, víz, szennyvíz és 
csapadékcsatorna-építés) költsége. A közterületen végzendő kommu
nális beruházás konkrét célját, helyét, összegét a polgármesteri hiva
tallal előzetesen egyeztetni, majd megállapodásba kell foglalni. A 
megállapodásnak tartalmazni kell az elkészült közművek tulajdonjo
gának rendezését is. 

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

1999. január l-jétől kell alkalmazni. 
Celldömölk. 1999. március 24. 

Baranyai Attlláné dr. Makkos István 
jegyző polgámicster 

A K C I Ó , A K C I Ó , A K C I Ó , A K C I Ó , A K C I Ó , A K C I Ó 

£ AGRO EN-TA 
l Mezőgazdasági gépalkatrész szaküzlet 

MTZ-KÖPENYEK 20% KEDVEZMÉNNYEL, 
A IFA, M T Z , ZETOR, T Z - 4 K , alkatrészek 
K továbbra is széles választékban kaphatók 
C Celldömölk, Ncmesdümölki u. 2. 
I Tel.: 06/60/376-768 
O Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 

Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768 

Zsolnai István és a valótlanságok 
Az 1999. április 8-án az Új Kemenesaljában „Celldömölkön ilyen 

még nem volt" címmel megjelent írás módosításaként az alábbiakat 
szeretném közölni. 

A március 5-én megtartott adományosztáson a szervező, Zsolnai 
István volt helyi LAÉT-elnök rosszul tájékozódott a helyszín megvá
lasztásánál, nem számított a nagy létszámú megjelenésre és késői 
időpontra tette az adományosztást. Jogtalanul, igazságtalanul vádolja 
a helyi tv riporterét. Az országos vezetés megállapította, hogy sem 
ellenzék, sem ellenség, sem „ellenséges hangok" nem voltak jelen az 
adományosztáson. Az igaz, hogy a tagság részéről elmondták: a saj
tóban megjelent felhívás során más ígéret hangzott cl a mennyiséggel 
kapcsolatosan Zsolnai István részéről. De ez nem ellenséges megnyil
vánulás, csupán a tények közlése! 

Az országos vezetés tiltakozik, és elzárkózik Zsolnai István volt 
elnök vádaskodásaitól, kijelentéseitől! Valótlan dolgokat állít a meg
jelent írásban. 03. 27-én Celldömölk és vonzáskörzetében tisztségvi
selői választásokat tartottunk, és a tagság egyhangú szavazás alapján 
Kertész József elnök, Szabó Ágnes titkár, Kertész Józsefné gazdasági 
vezető lelt a helyi szervezet vezetője, intézkedésre ők jogosullak. 

Kijelentjük, hogy Zsolnai István volt elnök mandátuma a válasz
tások után megszűnt, szervezésre, intézkedésre a LAÉT nevében nem 
jogosult, és a médiáknak nem nyilatkozhat a LAÉT nevében! 

Az országos vezetés nevében támogatóinknak az adományokat, 
segítségüket hálás szívvel köszönjük és kérjük, hogy a továbbiakban 
is segítsék szervezetünket. Az elmaradt adóigazolásokat az új veze
tőség részükre átadja. A LAÉT tagsága nevében elnézést kérünk azok
tól az emberektől, akiket a megjelent írásban sérelem ért, emberi 
méltóságában megsértettek, vagy önérzetükben megbántottak! 

Maradunk segítőkész tisztelettel! 
Németh Imre 

OTSZ-kapcsolatok képviselete, 
az országos vezetőség niegbízollja 

FELHÍVÁS 
Felhívjuk az iparűzési adót fizető adóalanyok figyelmét 

arra, hogy az önkormányzati képviselő-testület 1999. március 
24-i döntése alapján ez évtííl a Fizetendő adó 7%-át nem két, 
hanem több célra is fel lehet ajánlani. Feltétel csak az, hogy 
több cél esetén 50 E Ft-nál kisebb nem lehet egy-egy támo
gatási összeg. 

Kérjük, olvassák el a rendeletmódosítást és adóbevallásu
kat ennek szellemében tegyék meg. 

Adóhatóság 



UJ K E M E N E S A L J A 1999. Á P R I L I S 22. 

7,2 leütés másodpercenként - a tv-híradót is papírra veti 

Celli gépírónő az ország második legjobbja 
Még február végén rendezte 

meg Budapesten a magyar baj
nokságot az Országos Gyors- és 
Gépíró Szövetség. 

Megyénket ezúttal három ver-
senyzŐkcpviselhctte, köztük Ko
vácsné Horvá th Andrea, a Cell
dömölki IPR Tároló Rt. admi
nisztrátora. Az eredményhirde
tésre március végén került sor, s 
végül is ekkor derült k i , hogy a 
celldömölki hölgy a koinbinált-

összetett versenyben a magyar 
bajnokság második helyezel tje 
lett. 

- Az országos versenyt terü
leti selejtezők előzték meg, ahol 
legalább 10 ezer leütést kellett 
teljesíteni fel óra alatt. Hibázni 
nem nagyon lehetett, mert a ver
senyszabály rendkívül szigorú. 
Egy hibás leütésért ugyanis 100 
leütés levonása járt - tájékoztat 
Horvá th Andrea, aki az ors/á-

Rendhagyó napok és 
tanórák a Ság hegyen 

Bizonyára felejthetetlen élmény marad az a három nap a nagysi-
monyi Dugovics Titusz Altalános Iskola 40 tanulójának és tanáraik
nak, amelyeket március 19-20-21-én a Kemenesalja jelképének szá
mító Ság hegyen töltöttek el. 

A résztvevők gazdag program részesei lehettek. A téli tespedt-
ségből az alsósági tornacsarnokban rázhatták, frissíthették fel 
magukat; este sem tétlenkedtek, csillagnéző túrát teltek a hegyen. A 
nappali órákban körsétára mentek a turistaházlól indulva a Tündér-
völgyön át a Ság hegyet alaposan ismerő és szerető Dala József ve
zetésével. 

A programban rendhagyó órák is szerepeltek. Az ásvány- és kő
zettan órát a szombathelyi Pásti János tartotta; a Kemenesaljához 
fűződő irodalmi emlékekkel Balogh Ernő nyugdíjas iskolaigazgató 
ismertette meg a hallgatóságot; a biológia és környezetismeret „órát" 
Sebestyén Zoltán, a kemenesmagasi iskola igazgatója tartolta. 

Voli ezenkívül szellemi vetélkedő Kemenesaljáról, sor került játék
és dallanulásra, és természetesen diszkóra is. 

A rendezvényt nagyrészt pályázati pénzből, kisebb részben a részt
vevők befizetéseiből, valamint támogatók segítségével fedezték, akik 
az alábbiak vollak: Ferrosül - Celldömölk; Pepsi Cola - Sárvár; Sága 
Foods - Sárvár; Mezőgazdasági Szövetkezet - Nagysimonyi; MM1K 
- Szombathely; Szita Antal - Celldömölk; Berzsenyi iskola - Alsó
ság. 

A támogatóknak az iskola nevében köszönetét fejezi ki Lábos Má
ria iskolaigazgató. 

V. L . 

gos versenyen 13 ezren felüli 
leütést produkált. (Kiszámítot
tuk: ez másodpercenként mini
mum 7.2 leütést jelent - még el
gondolni is nehéz nekünk, laiku
soknak.) 

A kitűnő eredményt elérő 
„versenyző" annak idején a 
Szombathelyi Közgazdasági 
Szakközépiskolában szerezte 
szakképzettségét, és 3. osztályos 
korától versenyzett. Negyedikes
ként a szakközépiskolások orszá
gos versenyén 4. helyezett lett. 
Azóta kisebb megszakításokkal 
folyamatosan versenyez, mert 
mint mondja, nem árt, ha az 
emher megnézi, tartja-e a formá
ját. 

Annak ellenére, hogy a gyors
írásra nincs szüksége és lehetősé
ge a munkahelyen, ezt kedveli a 
legjobban. Versenyek előtt a te
levízió híradóit szokta leírni, 
hogy formába lendítse magát, h i 
szen egy országos versenyen 
rendkívül magasak a követelmé
nyek. A 8 perces diktálás során 
fokozódó sebességgel mondják a 
szöveget, ami az utolsó percben 
már 300 szótagot jelent, és ez 
alaposan kimeríti a hadarás fo
galmát. 

Mutatja, hogy a gyorsírással 

leírt 8 perces szöveg a spirálfü
zetben mintegy 2,5 oldal. Ezt át 
kellett fordítani „normál írásba", 
s így mintegy 15 oldalt tett k i , s 
ez neki nagyon jól sikerült. 

A kiváló második helyezést az 
országos döntőbe jutott több 
mint 200 versenyző között érte 
el. A rendkívül értékes teljesít
ményért oklevelet és tárgyjutal
mat kapott. Fontosnak tartja, 
hogy e helyen is köszönetet 
mondjon munkahelyének, amely 
lehetővé tette a versenyen való 
részvételt, magára vállalva az 
utaztatást, eszközszállítást és a 
nevezési költséget. 

Úgy gondoljuk, hogy sikere -
hiszen végül is Kovácsné Hor
váth Andrea az ország második 
legjobb gyors- és gépírója -
egyúttal munkahelyét, az IPR 
Tároló Rt.-t is dicsőíti. 

A helyi csoportok versennyel 
egybekötött találkozójára - más 
szóval a csapatversenyre - lap
zártánk után került sor Kecske
méten, ahol csapattagként Vas 
megyét képviseli. Kovácsné Hor
váth Andrea igyekszik a csapat 
hasznos tagja lenni, és minél 
jobb helyezéshez segíteni me
gyénket. 

Völgyi László 

A Kemenesaljái Művelődési Központban 
1999. április 30-a és május 2-a között 

KEMENESALJA EXPO 
KIÁLLÍTÁS és VÁSÁR lesz 

Belépés díjtalan! 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

(A kiállításra korlátozott számban jelentkezni lehet.) 
Tel.: 95/422-377 

Kézművesek! Iparosok! Kereskedők! 

FLÓRIÁN-NAPI VÁSÁR L E S Z 
1999. május l-jén 

Celldömölkön, 
a város központjában 

MINDENKIT S Z E R E T E T T E L VÁRUNK 

Jelentkezni lehet: 95/420-086-os telefonon 
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Gáyeros győzelem a megyei tanulmányi versenyen 

V 
Az eltérő tantervű általános iskolák tanulói számára kiírt országos komplex tanulmányi verseny Vas megyei döntőjét a Pedagógiai Intézet, a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság és az Ilyenek vagyunk alapítvány szervezésében, illetve támogatásával rendezték incg márciusban. A versenyen a tanítás-tanulás 
folyamalát átfogó feladatokat kelleti több helyszínen megoldani. A résztvevőknek tantárgyi ismereteken túl közlekedésismereti és praktikus életvezetés-ismereti 
felkészültségükről is számot kelleti adniuk. A Gáyer iskola 6-7. osztályosokból kialakított négy fős, Sebestyén Ildikó, Csiszlér Italázs, Varga István Csaba és 
Duló Árpád összetételű csapata az első helyen végzett. A Nógrád megyében megrendezésre kerülő országos döntőn megyénket ők képviselik. 

Alakulóban a város rokiklubja 

Celli rokisok sikere 
Március 13-ári Úrkúton meg

hívásos rock and roll versenyt 
rendeztek Vas, Zala és Veszprém 
megye rokisainak. A dobogó első 
és harmadik fokára két celldö
mölki páros állhatott fel. 

Varga Viktór ia és Stnidéli-
usz Dániel a gyerek 1. kategóri
ában 3. helyezést ért cl. Huszon
négy indulóból az, elő- és közép
döntő után a döntőben már csak 
hét pár táncolt. Mindketten izgul
tak a verseny alatt, ahol egy 
programot három különböző ze
nére kellett előadniuk. Az ered
ményhirdetésre már elszállt az 
izgatottságuk, boldogan álltak fel 
a dobogóra. 

Viki és Dani eddig három ro-
kitanfolyamon vett részt, és janu
ár óta táncolnak együtt. Ez volt 
az első versenyük. Azt mondják, 
míg szabadidejük engedi, együtt 

folytatják a táncolást, hiszen cél
juk az első hely megszerzése. 

Szintén a gyerek 1. kategóriá
ban ért cl első helyezést Skriba 
Eszter és Szabó Zsolt. Azon kí
vül, hogy együtt rokiznak, uno
katestvérek is. 

- Félelmetesnek tűntek az el
lenfeleink - meséli Zsolti - . 
olyan ruhájuk volt, mint a prolik
nak. Amikor megláttam őket, na
gyon megijedtem, de a „nagy" 
ellenfél már az elődöntőben k i 
esett. A középdöntő és a döntő 
után nagyon meg voltam eléged
ve magunkkal és a teljesítmé
nyünkkel. 

- A középdöntőben nagyon 
lámpalázas voltam - folytatja 
Eszter. - A legrosszabb az volt, 
hogy a döntőben mi táncoltunk 
utoljára. Nekünk is ez volt az el
ső versenyünk, és azt hiszem, a 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT 
Kö/ponti orvosi ügyelet 

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

Á P R I L I S 
22. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dczsőné 
23. péntek Dr. Kiss Imre Horváth Katalin 
24. szombat Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szilvia 
25. vasárnap Dr. Szabó Ildikó Hajba Dczsőné 
26. hétfő Dr. Bcrdi Gusztáv Horváth Katalin 
27. kedd Dr. Sükösd Éva Kurányiné K. Szilvia 
28. szerda Dr. Nagy János Hajba Dczsőné 
29. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
30. péntek Dr. Sükösd Éva Kurányiné K. Szilvia 

bemutatkozás nagyon jól sike
rült. 

Eszter cs Zsolt megnyugtattak, 
hogy eredményüknek folytatása 
következik. 

A két párost Koszogovits 
Norbert jelenleg is aktív ver
senyző, több országos és magyar 
bajnoki cím tulajdonosa készítet
te fel a versenyre. Ot kérdeztük 
a versenyről és a további tervek
ről. 

- Nagyon fontos és nehéz volt 
a verseny - mondta. Nem hittem, 
hogy ilyen jól fog sikerülni, h i 
szen két hónappal ezelőtt, janu
árban indult a tanfolyam Celldö
mölkön. Ezalatt a rövid idő alatt 

tanulták meg a gyerekek a kore
ográfiát. Nagy öröm számomra, 
hogy ilyen jó eredményt értek el. 
Ez év június 5-érc szervezünk 
ide, Celldömölkre mi is egy ha
sonló, meghívásos versenyt. Je
lenleg ehhez keresünk támogató
kat. Szeretnénk rock and roll klu
bot alapítani itt a városban, mert 
csak úgy indulhatunk országos és 
nemzetközi versenyeken, ha klu
bunk tagja az országos szövet
ségnek. 

A továbbiakban eredményes 
versenyzést, és a tervek meg
valósításához sok sikert kívá
nunk! 

K.N. 
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VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT Altalános iskolások (10-14 év) kategóriája 
///. forduló - megoldások 

1. T É M A K O R 

1. Ha a hiányzó mássalhangzókat pótolod az alábbi szó hangsorában 
- 1 pont 1 betűjegy- , megtudod, miről volt híres Ki.ss-Mária-Czcll, 
mi tette jelentőssé a települést: 
búcsújárás 

2. Volt-e jobbágylázadás Dömölk területén? Ha igen, mikor? 
igen, a XV. sz. elején 

3. Mennyi lakosa volt városunknak az alábbi időpontokban: 
1817-ben: 427 1868-ban: 853 1900-ban: 2218 napjainkban: 12 240 

4. Melyik évtől és meddig kormányozta „német tanács" a városi? 
1848 Őszétől 1861-ig 

5. Milyen anyanyelvű lakói voltak többségében Kis-Mária-Czellnek 
1836-ig? 
németek 

2. T É M A K Ö R 

1. K i írta a „Kis-Czelli zarándok" című miívet? 
Pausz Annand 

2. K i volt Fűztői Benedek? Válaszd ki a helyes megoldást! 
a) Koptik Odót követő első apát 
b) Pórdömölki evangélikus tanító 
c) Celldömölk történetének első kutatója, írója 

3. Kik voltak ők? Schlciffer Ede, Makranczy József, Árpád Gyula 
az első állatorvosok 

4. M i i írtak a dr. Szomraky Zoltán szívét tartalmazó urnára? 
„PRO HAC DOMO PALPi TAli AT" „MINDIG ELÉRT A 
HAZÁÉRT DOBOGOTT 

5. K i az a neves celldömölki családból származó író, aki 1957-től 
Kanadában él, író és egyetemi tanár? 
Kemenes Géfin lAszló 

3. T É M A K O R 

1. 1927-ben Porkoláb írja: „Egyéb kultúr-intézményünk nincs - bár 
egy Berzsenyi-, Kunos- vagy Dukai Takách Judit Társaság lehet
ne". A fenti óhaj közül melyik kettő jött létre, vagy működik ma 
Celldömölkön? 
Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság, 
Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány 

2. Sorolj fel Celldömölkön élő és alkotó három művésztanárt? 
Banyó Gyula, Dénes L . Szilveszter, Katonáné E. Györgyi, 
Nagy István 

3. Nevezz meg legalább két Celldömölkről elszármazott előadómű
vészt! 
Gosztola Adél, Heitn Anita, Rosta Sándor 

4. Népművészeink közül legalább kettő nevére és mesterségére va
gyunk kíváncsiak! 
népi fafaragó Németh Gyula 
viseletkészítő Orbán Zita 

5. K i a zeneszerzője a Kemenesaljái fantázia című, Kráterhangver
senyre írt fúvószenekari műnek? 
Earkas Antal 

4. T É M A K O R 

1. Ha megfejted az alábbi betűrejtvényt, megtudod, k ik látták el az 
egykori hivatal őrzését, munkás- és szolgateendőit. 

S ÓÓÓÓÓ - ™ Á Á Á Á Á 

SÓKATONÁK 
2. Az előző feladatban említett „hivatalt" mikor létesítették, és most 

milyen intézmény működik ott! 
1768. I . sz. RENDŐRSÉG 

3. M i lehetett a Porkoláb által említett „fekete-sárga faköpönyeg"? 
a sóhívatal örségének fabódéja 

4. Mire használták a Ság hegyi bazaltkövet? (három felhasználási 
mód megnevezése) 
útburkolás, építkezés, vasúti töltések készítése 

5. Mióta üzemel a Kesztyűgyár, a Keripar és a Sághegyalja Mező
gazdasági Szövetkezet Festéküzeme? 
1963.1967. 1981. 

5. T É M A K O R 

1. M i volt a jelmondata a bencés szerzetesrendnek? 
„ÓRA ET I.ABORA " (Imádkozz és dolgozz) 

2. Mióta működik gyógyszertár Celldömölkön, ma hány van, és mi 
a nevük? 
1815. 
ma 3 van: Kiscellí Patika, Csontváry Patika, 
Szent Márton Patika 

3. Található-e Celldömölkön napóra, ha igen, hol? 
igen, a bencés kolostoron (polgármesteri hivatal) 

4. Melyik a kakukktojás az alábbiak közül, és miért? 
Vörös-ökör, Szarvas, Turul, Angyal 
mert szobor, a többi vendéglő neve 

5. Fejtsd meg az alábbi anagrammát, s a Ság hegy egy védett madarát 
kapod! (A magánhangzók időtartamát ne vedd figyelembe!) 
K I IGOR. VŐ? 
KÖVI RIGÓ 

Országos Bárdos-fesztivál 
Április 25-én Celldömölkön kiemelkedő 

rendezvény lesz. 
Ebben az évben már 5. alkalommal 

rendezzük meg az Országos Bárdos-feszti
vált. 

A részt vevíí kórusok: 

Kőszegi Concordia Énckegyesület (kar
nagy: dr. Schrott Géza), Vasvár Városi Kó-
rusegyesülct (karnagy: Dévay Géza), Ber
zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Ve

gyeskara (karnagy: Vinczeffy Adrienn), 
Oladi Szentháromság Vegyeskar (karnagy: 
Héra Andrea), Celldömölki Liszt Ferenc 
Vegyeskar (karnagy: Sülc Ferenc). 

A találkozó programja: 

Az énekkarok délelőtt 10 órakor a római 
katolikus templomban ünnepi szentmisén 
vesznek részt, ahol közös számként Bárdos 
Lajos: Missa Tertia és az Aclcme rex kó
rusműveket éneklik. Vezényel: Süle Ferenc. 

Orgonán közreműködik: Bejcziné Németh 
Tünde. 

Délután 14.30 órakor a Kemenesaljái 
Művelődési Központban mutatkoznak be az 
énekkarok, ahol valamennyien egy-egy 
Bárdos-művet szólaltatnak meg a nagy 
zeneszerző születésének 100. évfordulója 
tiszteletére. Közös számként Bárdos Lajos: 
Tábortűznél c ímű kórusművét éneklik. 
Vezényel: Vinczeffy Adrienn, a szombat
helyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Fő
iskola ének-zene tanszékvezető tanára, kar
nagy. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Sülc Ferenc igazgató 
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VETÉLKEDŐ A VAROSÉRT Felnőttek (14 év felettiek) kategóriája 
///. forduló - megoldások 

1. T É M A K O R 

1. Településünk földesura adömölki apát volt. Mégis azt olvashatjuk, 
nem a papok urai a földnek, hanem 
Marcal {egy folyó nevét kérjük) 

2. M i a különbség a vendéglő és a beszálló vendéglő között? Egyet-
egyet nevezzen meg a „régiek" közül! 
beszálló: volt helye a személynek és az állatoknak is 
PL: Korona, csak vendéglő: Domonkos 

3. M i volt a múlt században Izsákfa neve? 
Izsákfalva 

4. Volt-e casinó Celldömölkön? Ha igen, mikor alakult? 
Igen 1889. (Porkoláb szerint) 

5. Egy iljúsági szervezet nevére vagyunk kíváncsiak a I I . világháború 
előtti időszakból? (Sporttal és katonai neveléssel is foglalkozott.) 
Levente Egyesület 

2. T É M A K O R 

1. K i és mikor szentelte fel az apátsági plébániatemplomot? 
1748. Gr. Zichy Ferenc győri püspök 

2. Weöres Sándor jó barátja, egyik festményén megörökítette az alvó 
költőt. K i ő? 
Illés Árpád 

3. K i volt a kórház első igazgató főorvosa? 
dr. Géfin Lajos 

4. M i volt Gáyer Gyulának az eredeti (polgári) foglalkozása? 
bíró volt (Komárom 1909-től) 

5. Kinek ajánlotta Wéber Gyula a Ság hegy őskora című könyvét? 
dr. Holéczy Zoltán orvosnak 

3. T É M A K O R 

1. Az 1930-as években a polgári fiúiskolában tanított az a festőmű
vész, aki később Lengyelországban telepedett le. Több kiállítása 
volt városunkban. K i ő? 
Sz. Csorba Tibor 

2. Melyik országos hírű költőnk írt verset a Ság hegyi kráterhang ver
senyről? 
Héra Zoltán 

3. Nevezze meg az alábbi mesterségek celldömölki jeles kép
viselőit! 
Visel elkészítő: Orbán Zita 
Bőrműves: Borsos Péter 
Porcelánfestő: Galovich József 
Fafaragó: Németh Gyula 

4. Kik azok a kortárs magyar írók, költők, akik az elmúlt két évben 

a Krcsznerics Ferenc Könyvtár vendégeként ellátogattak Celldö
mölkre? Legalább hármat nevezzen meg! 
Alexa Károly, Pomogáts Béla, Takáts Gyula, 
Gyurkovics Tibor, Tüskés Tibor, Ambrus Lajos, 
Kányádi Sándor, Kodolányi Gyula 

5. Az 1998-99-es színházi évadban melyik magyar klasszikus szín
mű kerüli bemutatásra a Kemenesaljái Művelődési Központban? 
Madách Imre: Az ember tragédiája 

4. T É M A K O R 

1. Melyik az az őshonos fafajta a Ság hegyen, amelyet tavaly újra
telepítettek? 
molyhos tölgy 

2. Melyik évben kezdődött el az utak és a járdák korszerűsítése vá
rosunkban? 
1907 

3. Kemenesalja a Marcal bal parti mellékpatakjainak a vízgyűjtő te
rülete. Melyek a vízrendszer nevezetesebb tagjai? 
D-ről É-ra, HetyefŐi-patak, Mosóárok, Kódó-patak, 
Cinca alsó partja 

4. Melyik Celldömölkön átmenő fontos közutat tervezik a jövőben 
kél számjegyű főútvonallá fejleszteni? 
Sárvár-Celldömölk-Pápa-Kisbér 

5. Melyik évben adták át a rendező-pályaudvarnál lévő veszélyeshul
ladék-égető berendezést? 
1996. október 1. 

5. T É M A K O R 

1. Száz éve, 1899-ben egy új hciilap került az olvasók kezébe. A lap 
címét kérjük. 
Kis-czell és Vidéke 

2. A X I X . században milyen sportegyletek alakultak meg Kis-Czell-
ben? Legalább kettőt nevezzen meg! 
Kerékpár Egylet, Kis-czelli Patria Testgy. Egylet, 
Korcsolyás Egylet 

3. 1925. december 31-et írunk. Milyen adatokat takarhat az alábbi 
matematikai alapművelet: 1525 + 1791 + 1136 + 1110 = 5562? 
a népszámlálás adatait férfi + nÖ + fiú + lány = Lakos 

4. K i a ..kakukktojás" és miért? dr. Géfin IM/OS, dr. Szumrák Zoltán, 
dr. Maráczi Jenő, dr. Tárczy Miklós. Húzza alá a nevet és indokolja 
meg! 
mert ö XIX. századi igazgatója a kórháznak 

5. Az 1940-es években volt-e vitorlázó repülésre lehetőség Celldö
mölkön? 
igen, 3 vitorlázógép volt 

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI RENDELÉS 
- MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK, 

- ÚRVEZETŐI ÉS HIVATÁSOS JOGOSÍTVÁNYOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

DR. G A L A M B O S G Y Ö R G Y 
C E L L D Ö M Ö L K , M I K E S K E L E M E N U. 14. I . E M . 3. 

RENDELÉSI IDÖ: S Z E R D A : 14.00-16.00 
T E L E F O N : 06-20-9376-749 
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Teljes sötétség borul két percre Celldömölkre 

1842-1999-2081: amikor elfogy a Nap 
A Hold másfél ó rás , egyenletes moz

gással lassan eltakarja a delelííjén álló 
Napot, majd teljesen befedve korong já t 
egy gyémántgyűrűvel övezett fekete folt 
jelenik meg az égbolton. így ír ják le a 
csillagászok a teljes napfogyatkozás t , 
ami több mint másfél évszázad mú l t án 
Ismét lá tható lesz Magya ro r szágon . 

1999. augusztus 11-én 12 óra 48 perckor 
2 pere 18 másodpercre teljes sötétség borul 
Celldömölkre. Egy ellipszis alakú árnyék 
óránkénti 2500 kilométeres sebességgel szá
guld végig Európán, egy 110 kilométeres sáv
ban halad át Magyarországon, amelynek ré
sze Celldömölk is. E ritka élmény sokakat 
vonz majd Magyarországra, remélhetőleg 
Celldömölkre is. Hogy ne csak a „két perc" 
ragadja meg a vendégeket, kísérő programok
kal, kiegészítő rendezvényekkel várja a város 
a látogatókat. 

Dala József, az Alapítvány a Ság hegyért 
kuratóriumának elnöke az előkészítésről tájé
koztatta lapunkat. 

Országos érdeklődésre tarthat számot au
gusztus 10-én 11 órakor a Szombathelyi Ob
szervatórium és a Vas Megyei TIT Egyesület 
által szervezendő előadás, amelyet Zombori 
Oltó csillagász tart a Kresznerics Ferenc 
Könyvtárban. Remélhetőleg a vakáció ellené
re ott lesznek a diákok is, hiszen az ő szá
mukra is megismélelhetellen ez a jelenség. 
Szinten az előbb említett egyesületek segít
ségével a Ság hegyen egy távcsövet helyez
nek el, ezáltal mindenki közelebbről is kém
lelheti az eget. 

Természetesen ki kell használni a Ság hegy 
egyéb lehetőségeit is, így az érdeklődő cso
portoknak pince- és borbemutató utakat szer

veznek. Sort kerítenek a napfogyatkozásra 
emlékeztető borpalackozásra, cmlékbor áru
sítására eire az alkalomra készített borcímkék 
felhasználásával. A természettel ismerked
hetnek meg azok. akik a horgászegyesület és 
a vadásztársaságok általi programokra kíván
csiak. A Celldömölki Horgász Egyesület jól 
gondozott tavakkal, patakokkal, több alka
lommal részben ingyenes vendéglátással vár
ja a horgász-turistákat. A vadásztársaságok 
Kemenesalja erdei világát, a vadászati lem-
leteket mutálják be. 

Kultúrtörténeti ériékeink bemutatásánál a 
templomok gazdag értékeire, emlékeire hív
ják fel a figyelmet. Kemenesalja hazánk 
egyik leggazdagabb irodalomtörténeti térsé
ge. Csönge (Weöres Sándor emlékháza), 
Ostffyasszonyía (Petőfi Sándor emlékszobá
ja), Kemcncssömjén (Berzsenyi Dániel bor-
pincéje), Egyházashctye (Berzsenyi szülőhá
za) része lehetne egy irodalmi emlckiúrának, 
amelyet a TOURINFORM iroda szervez. 

Felhívják a figyelmei a közeli Mesteri és 
Borgáta gyógyvíznek minősített termálfür
dőire, a közeli szálláshelyekre és vendég
látóegységekre. Lehetőség adódik a falusi tu
rizmus, a fizetővendég-szolgálat fellendíté
sére. 

Az élményeken túl emlékekkel térhetnek 
haza az idelátogatók. M . Molnár István cell
dömölki származású festőművész erre az al
kalomra készülő feslménye alapján készíttet
nek képes levelezőlapokat, amit mái" júniustól 
árusítanak, a napfogyatkozás körüli napok
ban pedig alkalmi postabélyegzésen a Ság he
gyen lehetik azt Örökbecsű darabbá. 

Ebben az időben zajlik városunkban a 
Cell-Sport Bt. által rendezendő Coll CUP"99 
nemzetközi kézilabda és kulturális fesztivál. 

amely szórakoztató műsorokkal is várja a 
vendégekel. A Pannónia-ring pálya autó-, 
motor- és egyéb technikai sportversenyek 
rendezésével, látványos programokkal ké
szül. 

Sokszor elmondjuk, hogy Celldömölk ide
genforgalmi szempontból hátrányos helyzet
ben van. Itt a lehetőség, hogy bemutassuk 
városunkat. Ehhez azonban összefogásra van 
szükség, hogy a programokon túl az ideláto
gatóknak kellemes ellátást, szállást, utazási 
lehetőséget biztosítsunk. A szervezők szíve
sen fogadják az ötleteket és a segítséget. 

A közszolgálati televízió egyenes adásban 
szeretné közvetíteni az évezred utolsó napfo
gyatkozását. Az élő adást megelőzően 140 
kisfilm segítségével kívánnak tájékoztatni a 
napfogyatkozáshoz kapcsolódó rendezvé
nyekről, az érdekelt területek értékeiről. A 
televízió kérésére a programtervezetet a celli 
polgármesteri hivatal eljuttatta a Magyar Te
levízió Rt. szerkesztőségéhez. 

Majd egy évszázad múltán lesz Magyar
országon ismét ilyen természeti jelenség. 
Akkor már nem, de augusztus 11-én megfi
gyelhetjük a „fekete lyukai" és kísérőjelensé
geit. Tulok G. 

Apróhirdetés 
Ság hegyen 930 m 2 szőlő pincével el

adó. Érdeklődni: 95/422-773. 
Csecseiníímérleg-kölcsönzés, mérle

gek javítása, hitelesítése, árusítása. Sár
vár, Deák u. 5. V I . 27. Tel.: 95/320-648. 

Ság hegyen 330 nágyszögöl kert eladó, 
vagy kiadó. Érdeklődni: 06-20-9247-873. 

Leégett a Ság hegy utolsó nádfedeles pincéje 
Szegényebb lett a Ság hegy és szegényeb

bek let tünk mi is, a környéken élők egy 
hangulatos régi pincével. Márc ius 25-én a 
déli ó r á k b a n leégett a Ság hegy utolsó nád
tetős pincéje. A nagy szélben pillanatok 
alatt a lángok mar t a l éka lett minden éghe
tő tárgy. Káldy Lajos festő mintha érezte 
volna: e régi épületet meg kell örökí teni . 
Tavaly több tá rsával együtt lefestette. 

Eszembe ju tnak a pince régi tulajdono
sával , Márkus István mozdonyvezetővel 
folytatott gyakori beszélgetéseink. Eszem
be ju tnak azok a tetíífedő mesterek, akik 
falvainkban e pincéhez hasonló szalmate
tős házaka t fedték nagy hozzáértéssel , 
ahogy mesteri módon helyezték egymás 
mellé és fölé a gicákat . Az ilyen pad lásokon 
hűtőszekrényt még nem ismerő vi lágunk
ban jó tár ülőhelye volt a kolbásznak, a son
kának . Szomorú látványt nyújt a csupasz 
kémény és a két tűzfal. Egyben azt is je lzik, 
itt valami visszahozhatatlanul e l tűnt . Fo
tónkon a még ép pince. Káldos Gyula 
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VILÁGJÁRÓ M A G Y A R O K Caracasi napló (2.) 
A „Világjáró magyarok" sorozatunkban .JOZSA M A R T O N nyugalmazott evan

gélikus lelkipásztor érdeklődésre és hasznos tanulságokra számot tartó élménybe
számolóját szeretnénk olvasóink elé tárni. Ennek aktualitását az is adja, hogy a 
lelkész városunk 20 éves jubileumának egyik kitüntetettje is volt. Az elmúlt évben 
több mint két hónapot töltött Venezuelában leányánál és vejénél, utóbbi Caracasban 
a protestáns gyülekezet lelki építésének szolgálatát végzi. Ott töltött mindennapjairól 
naplót vezetett, és - engedélyével - ennek részletei kapcsán az ott élő magyarok 
életét, sorsát, jövőjét szeretnénk olvasóink elé tárni. 

A vendég, ha családtag is, mégsem várhat
ja el, hogy állandóan vele foglalkozzanak hó
napokon keresztül, és bevonják mindennapi 
programjukba. Mit tehet? Olvas. Sokat. Pó
tolja, amit elmulasztott. így szállt Keme
nesalja is a tengeren túlra, amikor a Berzse
nyiről szóló könyv kerül kézbe a könyves
polcról. De nem hiányoznak a különös nagy 
átélések sem a közös programok kapcsán. A 
naplóban így olvassuk: Napközben is sokat 
emlegettük, hogy a Magyar Házban este Ga-
zsó Gábor bemutatja filmjét, mely Caracasról 
készült, és rövidesen könyv tonnájában is 
megjelenik. ...A terem székei cl voltak fog
lalva, és a film szép színes kockái peregtek. 
A nagyteremnek szép. széles karzata is van, 
és azt mondják, hogy egy-egy cserkész- vagy 
táncrcndczvénynck 400 látogatója is van. 
Ilyenkor a konyhája még a megkínálásukra is 
fel tud készülni. Helyemről fel-feltekintek a 
különös, színes mennyezetre, mely a vetítés 
alatt is kap annyi fényt, hogy lássam: Ma
gyarország térképe van feleltem úgy, hogy 
megyéi külön-külön színekkel vannak ráraj
zolva. 

Hazánknak ilyen hangsúlyozása közben 
számomra érthetetlen, hogy a ház igazgatója, 
aki Venezuelában született magyar, horvát, 
spanyol nyelven mond köszönetet az ugyan
csak magyar Gazsó Gábornak. Mellettem is 
magyar ül, aki azt mondja, hogy a teremben 
ülők 90%-a szintén magyar. Ezt az ifjak kö
zött is megfigyeltem: beszélgetni tudnak ma
gyarul, de ha témájuk egy kicsit választéko
sabb nyelvet kíván, egymás közölt is spanyol
ra váltanak. Személy szerint számomra ezek 
azért is izgalmas átélések, mert 1937-ben, mi
kor véget ért a 8 évi tanulás a besztercei ro
mán gimnáziumban, akkor féltem beiratkozni 
a kolozsvári református teológiára, meri úgy 
éreztem, hogy képtelen leszek anyanyelve
men olyan sokat írni, olvasni és meg is tanul
ni. Végül is a teológián átéltem az anyanyelv 
csodáját, mely elfoglalja helyét rövidcsen 
agyunkban, de a szívünkben is. Az anya
nyelvnek ezt a csodáját élik meg azok a ma
gyarok, akik hosszú évtizedek óla élnek 
Venezuelában, sőt már ilt is születtek. Vene
zuelában mindegy, hogy milyen nyelven be
szél az ember, de ha fontos, hogy meg is 
értsék, akkor valamennyi! kell dadognia spa
nyolul. Ezt az élményt hangsúlyozta a dél
előtti, ugyancsak a Magyar Házban tartott 
program. Az óvoda kicsinyei, ha egészen 
vagy csak félig magyarok is, csak úgy har
sogták a magyar szót: csip-csip csóka, vak 
varjúcska. 

Istennek különösen csodálatos kegyelme, 
hogy azok a magyarok, akik a történelmi Ma
gyarország Icrüleléről valamikor szertemene-
küliek széles e világba, valahol összetalál
koznak, és megtartja őket a gyülekezet, a 
templom. Mert minden menekült magyar úgy 
vágyik hazájának hangjára, mint az újszülött 
az édesanyja nyugtató, csicsijgató hangjára. 
Ilyen különleges egymásra találás ábrázoló-
dik ki a Valenciában élő s ottani szolgálatra 
meghívó Tar család életében is. 

Megragadóan változatos, 180 kilométeres 
aulóút után este megérkeztünk Valenciába, a 
nagy iparvárosba. Ott laknak Tar Pálmáék, 
akiket tavaly a Gellért Szállóban ismertem 
meg. és akik most a vendéglátóink. Tar Gusz
táv és felesége, Lévay Pálma élete nagyon 
érdekes... Gusztáv kárpátaljai. Tiszaújlakon 
élt. ahol a munkácsi paplakunk faanyagát fel
fűrészelték. Amikor a szovjet csapatok meg
szállták Kárpátalját, ő Magy;u -országra szö
kött még gycrmckcmbcrkénl. Innen kalando
san jutott Valenciáig. Mint ügyes fiatal
embert, egy zsidó kereskedő alkalmazta cu
korka árud áj ában. 

A főnök úgy megszerette, hogy egyik édes
ségboltját rábízta. Ott Gusztáv úgy kitűnt 
gyártói és kereskedelmi képességeivel, hogy 
rövidcsen megbízást kapott arra. hogy 3 me
gyét lásson cl árukkal, melynek a terjesztésé
re már 23 autó állt a rendelkezésére. Vene
zuelában milliomossá lett. Feleségével, Lé
vay Pálmával ilt ismerkedett meg. Az ő élet
útja legalább ilyen kalandos. Édesapja vasúti 
mérnökként dolgozott Isztambulban, ahol az 
1920-1930-as években Pálma. Jenő és 
György nevű gyermekei születtek. Pálma a 
török fővárosban római katolikus zárdába ke
lült. Olt megtanult franciául, s ennek révén 
julott Vcnezucláha. Páimáék anyagilag is k i 
veszik a részüket hazánk ügyeiből. 

Május 1-jc ünnepnap Venezuelában. Az it
teni őslakók indiánok, nem sürgetik a mun
kát. A velük élő venézek jelszava - Manag-
na=Holnap - szerint a munka ráér. Hogyne 
érne rá, amikor ebben az országhan nincsen 
igazi ínség, ez a paradicsomi vidék ingyen 
kínálja a mérhetetlen gyümölcsöt. Itt alig kell 
ruhanemű, hiszen egy ing is sok. Itt nincsen 
fűtési gond, a házakban nincsenek fűtőtestek. 
Dc ha az egész világon ünneplik a munkál, 
akkor itt is. Ezért május 1-je állami ünnep, 
melyen a tanítás is szünetel. Ezért kötik össze 
május l-jét olyan ünnepükkel, amelynek 
semmi köze a munkához. 

HANNA, az unoka a Humboldt iskolába 
jár. Cunlry Club a neve annak a városrésznek. 

amelyben az iskola van. A németek építették, 
felében a nyelv német, felében pedig spanyol. 
Ma Judit viszi Hannát az iskolába, és velük 
megyek, mikor himnuszénekléssel kezdődik 
a tanítás. Mivel a paplaktól az út fél órás, 1/2 
7-kor cl kell indulnunk. Nagyon sok gyerek 
már5-kor , sőt előbb indul, hogy odaérjenek. 
...Az a lény, hogy a Humboldt német és venéz 
tagozatán több mint 1000 gyermek tanul, mu
tatja az iskola jó hírét. ...Már a nagyon előke
lő Cuntry Club házai között fut a kocsi, ami
kor Judit felhívja a figyelmet arra, hogy a 
járdákon senki sem megy iskolába. A nagy 
gyerekeket is csak autók viszik a nagy távol
ságok miatt. Az Avila hatalmas hegycsúcsa 
félig felhőben, vigyáz az új nemzedékre, 
melyre c szép országot bízzák. 

A sok találkozás, a sokszínű élményekben 
gazdag napok mögött ott rejtőzik a jövő ag
godalmakat és reményeket hordozó képe. Tu
dom, nem mindegy, hogy Magyarországon 
vagy Venezuelában kérdezem, hogy egy-egy 
gyülekezet meddig tud létezni. Otthon ezt 
nem lehet idő tekintetében megjósolni, de itt 
lehet. Kb. 30 esztendő az, ameddig remény
kedhetünk, mert élnek még azok, akiknek ott
honaikban a magyar nyelv még élő nyelv an
nak ellenére, hogy a család minden tagja, 
vagy legtöbb tagja spanyol nyelven beszél 
legjobban. 

A mostani protestáns gyülekezet csak ad
dig létezhet, amíg a magyar nyelvet igénylik. 
Én mégse mernék még gondolatban se ilyen 
határzónát húzni, se 30, se 40 éveset. Amikor 
a legelső kivándorlók üres zsebbel, elűzetve 
idekerültek, jó , hogy nem vettek figyelembe 
20, 30, 40 éves zónákat, és lám, már 45 éve 
szolgál, létezik ez a gyülekezet, mindenek 
ellenére. Hát nem igazi csoda-e, hogy a négy 
gyülekezet közölt a legszegényebb, a magyar 
él Caracasban a leglendületesebben, és nem 
a legegyszerűbb magyar nyelven, hanem er
délyi cs magyarországi őseink gondosan 
megőrzőit nyelvén él? 

Amikor nemrégen előadták magyarul és 
rövidesen spanyolul is e lő fogják adni iljaink 
Faludy balladáját, azok a fiatalok, akik most 
18, 20, 30 évesek, 30-40 év múlva is tudni 
fogják, hogy a Haláltánc balladája éppen 
nem a halál győzelmét hirdeti, hanem Jézus 
győzelmét, akibe fogódzik a reménységünk! 
Mivel a caracasi gyülekezet élete nem csupán 
a Jézusba vetélt hitével, hanem az ápolt, jól 
megőrzött magyar nyelvvel is összefügg, azt 
is természetesnek tartom, hogy számítanunk 
kell magyar hazánk segítségére. 

Caracasban a magyarok vannak a legkeve
sebben, és ők a legszegényebbek, de mégis 
van Magyar Házuk, régi cserkészelük, és téli 
magyar vásáruk, mely messze földön híres. 
Az ÚR, A K I az Anyaországot őrzi, megőrzi 
a venezuelai filia-magyarságát is sokáig! 
„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem 
az én lelkemmel, mondja a seregek Ura." (Za
kariás 4:6.) 

Összeállította: Nádasdy Lajos 
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Egy adó, ami mögött nincs szolgáltatás 

Mesteri és 
Kemeneskápolna 

célba vette 
a szőlősgazdákat 

Újul a természet. A fák poca
kos rügyei sem sokat váratnak 
már magukra, és megmutatják 
ünnepi ruhájukat. Csattognak a 
metszőollók, alakulnak a tőkék, 
az elégetett venyigék füstje lepi 
el a völgyeket. Szőlők között 
elhaladva látható, melyik jut 
előbb-utóbb az enyészet sorsára. 
A dolgok mennének a maguk út
ján az elődöktől tanult módsze
rek és az új ismeretek szerint, de 
valami mindig bosszantja a gaz
dákat. 

A bajok okait hosszan lehetne 
sorolni. Valahol ott kezdődtek a 
problémák, amikor egyik napról 
a másikra felrúgtak egy évszáza
dos tapasztalatokra épített, a he
gyi életet szabályozó. Önigazgató 
és jól működő szervezetet. Ez 

A celldömölki Gáyer Gyula 
Általános Iskola június 14-18. 
közölt szervezi névadója tiszte
letérc a Gáyer Hét '99 elneve
zésű rendezvénysorozatot. 

Ennek keretén belül A ter

volt a hegyközség. Azóta elmúlt 
néhány évtized, kettéváltak a 
dolgok. 

Amilyen örvendetes a ter
mesztés korszerűsítése, a 70-80-
as évek építkezési hulláma - új 
arca lelt a hegynek - , olyan el
szomorító a hegy infrastruktúrá
ja. Sokan hiányolják a villanyt, a 
vizet, és szinte mindenkit bosz-
szant az utak állapota. Nem cso
da, hiszen a három önkormány
zat tulajdonában lévő hegyi utak
kal nem törődtek. Autók, nehéz
járművek, csapadékfolyások 
okozta romlás - mindez bizony 
egyre elviselhetetlenebb állapo
tokat eredményez. 

A továbbiakban a Kemeneská-
polna-Mcstcri hegyoldallal kí
vánok foglalkozni. Igaz, a cclli 

mészét csodái címmel gyer
mekrajzpályázatot hirdet 1-4. 
és 5-8. osztályos általános isko
lások és óvodások részére. 

A pályamunkák bármely 
technikával, maximum A/4-es 

önkormányzat sem jeleskedett 
útjai rendbetételében, de felis
merve a hegy idegenforgalmi je
lentőségét, az újjáalakult hegy
község biztatására elkészítette a 
hegy úthálózatának fejlesztési 
tervét. 

Dicséretes dolog. A fejlesztési 
terv nem kevés pénzbe került, a 
kivitelezés sem lesz olcsó mulat
ság. Tudni kell azonban: hogy a 
kivitelezéshez központi támoga

tást szerezni csak kész tervvel 
lehet. 

Információm szerint a két Ön
kormányzat sokáig elzárkózott a 
celli önkormányzattal való 
együttműködéstől. Talán a sok 
panaszos levél hatására ebben 
a tekintetben is változás vár
ható. 

A fő kérdés: mire fordítják a 
befizetett adókat. Régebben volt 
a boradó, azt követte a pincék 
után kivetett építményadó. Elő
ször a pihenő rész (50 Ft/m 2) 
után, majd a bortárolóval együtt 
kivetett adó. Valahol ez talán 
még igazságos is volt, mert min
denki a pincéje nagyságának ará
nyában fizetett. 

Ez év januárjában Mesteri és 
Kemeneskápolna körjegyzőjétől 

méretben, paszpartuval ellátva 
készüljenek (intézményenként 
max. 10 db pályamű). 

Az alkotások hátlapján kér
jük a pályázó nevét, osztályát, 
iskoláját és annak címét feltün
tetni! 

Beküldési határidő: 
1999. május 31-e. 

kaptak a termelők egy határoza
tot az építményadó megszünteté
séről, helyette kommunális adót 
vetettek k i . Van még egyéb fizet
nivaló is. Például a terület szerin
ti hegyközségi hozzájárulás. A 
lakás után 12 ezer forint, a nem 
lakás - esetünkben a pince - után 
4 ezer forint kommunális adót 
kell fizetni. Igen ám, de ha valaki 
1 éve bejelentett állandó lakos, 
mentességet kap a faluban lévő 
lakása után. 

Na már most: a faluban van 
szilárd burkolatú út, víz, villany 
slb., nem beszélve a fürdőövezet
ről. És mi van ebből a hegyen? 
Semmi! Mégis: a hegyi tulajdo
nosok fizetnek az esetek többsé
gében. 

Más kérdés a kommunális adó 
fogalmának téves értelmezése, 
mert a hegyen nincs mögötte 
szolgáltatás. További kérdés, mi
ért nincs a szőlősgazdáknak kép
viselete az önkormányzatban, 
vagy az önkormányzat mellett, 
mint fő adófizetőknek? Miért 
nem keresi az önkormányzat a 
kapcsolatot a szőlősgazdákkal a 
helyszínen, hangsú lyozom a 
helyszínen, mint az régen is volt. 

Tudom, sok panaszos levelet 
kapott a két önkormányzat a 
kommunális adó miatt. Szeren
csésebb lenne az űjabb fenyegető 
levelek helyett - főleg nem aján
lott és tértivevényes formában -
időt szakítani a párbeszédre. 
Vagyis szóba állni az adófizető 
gazdákkal. Mert senki nem vitat
ja az adók szerepét, de tudni 
akarja a nagyarányú adóemelés 
okát, főleg azt, hová kerül a be
fizetett adó. 

Amennyiben a befizetett adó
kat visszaforgatják a hegyre, kö
zös összefogással sok minden 
megoldható. Első helyen termé
szetesen az utak állapotán kell 
változtatni. Miután az elvégzen
dő munka nem egy évre szól, és 
nem is lesz könnyű feladat, ám 
meg kell oldani, ezért sürgős a 
párbeszéd megkezdése, a közös 
törekvések értelmezése. Csak így 
jutunk előbbre. 

Fotó: a gazdáknak nem lett 
szivárványos jókedve.. . 

Káldos Gyula 

A kiállítás megnyitására és a 
díjak átadására 1999. június 14-
én 7.45 órakor a megnyitó ün
nepségen kerül sor, melyről a 
díjazottak külön értesítést kap
nak. 

Postacím: Gáyer Gyula Álta
lános Iskola, 9500 Celldömölk, 
Árpád u. 34. 

RAJZPÁLYÁZAT 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk j 
Az Új Kemenesalja ónálló írások sorozatával emlékezik meg az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról. 
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljai történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézésé-

vel, másfélül a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körű 
bemutatásával híradások, tudósítások formájában. Kérünk tehát 
mindenkit, különösen is Kemenesalja településeinek krónikásait, 
küldjék el megemlékező írásaikat. 

A Szerk. 

Jánosháziak késő unokái 
Korábban elhatároztam: ha élek és tehe

tem, akkor kísérletet teszek Kemenesalja t i 
zenkét fájdalmának a lehelő leghitelesebb le
írására. Ezek egyike az a történelmi esemény, 
amely aktualitásával - az 1848/49-es szabad
ságharc 150. évfordulóján - elsőbbséget ér
demel. Tekintettel arra, hogy a történés a 
„Népfelkelés Jánosházán 1849. április 28." 
címmel már elfogadható feldolgozási nyert, 
ismétlésekkel értelmetlen lenne előhozakod
ni. Viszont kiegészítő jegyzetek ismertebbé 
lehelik azt a kiemelkedő eseményt, amely ér
tő és avatott történészek megállapításaiból 
úgy tudatosul az 1848/49. évi szabad
ságharcos időszak történetéből, hogy: „János
háza és környékének népe ezen az április végi 
napon próbált beavatkozni a magyar történe
lem menetébe." És ha ehhez hozzátesszük 
Batthyány Lajos első felelős magyar mi
niszterelnök ott és akkor elhangzott monda
tainak csupán egy részletét - „...Isten áldja 
meg önöket a jó indulatért, még késő unoká
ikban is..." - akkor ez már meghalóan csodá
latos dolog. 

Ismeretes - legalább vidékünkön - , hogy 
Batthyányi és fogolytársait rabként Ausztriá
ba hurcolták. Jánosházán, ahol egy éjszakát 
töltöttek, lehetőség adódott a kiszabadításuk
ra. Hogy erre miért nem kerülhetett sor. az 
részletesen és hitelesen feldolgozást nyert, 
így az én mostani dolgom csak néhány rész-
leire korlátozódik. 

A tévedések néha tovább élnek, mint a va
lóság. Ugyanis a rabokat szállító menet - 15 
Ökörszekér, három lovaskocsi - „utasaival" 
igyekezeti a kijelölt helyet elérni. A fegyve
res kísérők vezetője az osztrák Langh kapi
tány volt, aki csekély erőt képviselt a beosz
tottjaival. A szomorú történettel többen fog
lalkoztak, azonban leírásaikat számos tévedés 
tarkította. Egyebek között említik, hogy a k i -
szabadítási kísérlet Sárváron volt, de egyéb 
téves megállapításokról is tudunk. Sárvárral 
semmi bajunk, de a tények elferdítésével, a 
figyelmetlenséggel már igen! Ez lenne az ál
talam felróható. Kemenesalja tizenkét bána
tának egyike. 

Abban az időben - a hatvanas évek eleje 
- , amikor a nevezetes üggyel behatóbban fog
lalkoztunk, dr. Borús József nyújtott szá
munkra elévülhetetlen segítséget. O akadt rá 
más vonatkozású kutatásai során a Batthyány 
fogolytársai sorsában osztozó bicskei Barsi 
Neumann József plébános kis könyvérc, aki 
hitelesen, mint fogoly útitárs, leírta a törté 
netel „Utazás ismeretlen állomás felé 1849¬
1856" címen. Borús József tisztázó tanul 

mánya erre bizton építhetett, és megjelent a 
Vasi Szemle 1964. 2. számában: „Népfelke
lés Jánosházán 1849. április 28." 

Batthyány t és fogolytársait hazánk terüle
tén az alábbi főbb megállóhelyeket érintve 
kísérték: Indulás Budáról 1849. április 23-án, 
érkezés még ezen a napon Martonvásán'a. 
Székesfehérvár - április 24, majd Várpalota 
- április 25. Városlőd - április 26., és János
házára (Devecscr, Somlóvásárhcly érintésé
vel) - április 28. A lezajlóit esemény után 
Sárvár következett, és Kőszeg környéken 
április 30-án hagyták cl Magyarország terü
letét. 

Az említést érdemlő egyéb települések a té
ma teljesebb ismeretéhez a következők: A 
Batthyányiak ősi fészke, IKERVÁR. Ez Já
nosházához való közelsége miatt is említen
dő, mert erről tudlak a helybéliek. Pomáz k i 
emelten is fontos hely, hiszen az ökör- és 
lófogalokat odavaló emberek hajtolták. Ami 
nagy érdemük: tőlük ludták meg a jános
háziak, hogy a foglyok milyen nevezetes 
személyiségekből tevődnek össze, élükön 
Batthyány Lajossal! Bicske fellétlenül emlí
tésre méltó, hiszen e település plébánosa volt 
Barsi József, aki hitelesen leírta a szomorú 
esemény tragikus mozzanatait. 

Az unokák nagyobbrészt megtették köteles
ségüket! A hagyományápolás kiemelkedő 
példája - a honismereti mozgalom kezdetei
nek talán legnagyobb é r t éke - , hogy az akarás 

és erőfeszítés a jánosházi eseményt az érdek
lődés középpontjába állította. A község min
denkori vezetése támogatta a közel harminc 
fős baráti kört, amelynek tagjai lelkes mun
kával dolgoztak a falukutatás érdekében, 
köztük a szabadságharcos múlt feltárásáért. 
Emléklábla került a volt Korona vendéglő fa
lára, ahová arra a nehéz éjszakára Batlhyá-
nyékat beszállásolták. Évente koszorúzási 
ünnepséggel, főhajtással adóznak a hős 
elődök emlékének. 

A korábban működő múzeum Batthyány 
Lajos nevét vette fel. A napjainkban működő 
két iskola egyike Batthyány nevét viseli. 
Tervezték, hogy „szabadtéri történelmi szín
művel" felelevenítik a korabeli eseményt, 
ennek csupán a forgatókönyve készült el, bár 
a megvalósításnak nagy volt a támogatottsá
ga! 

Az unokák egyike - pályázat keretében -
feldolgozta a jánosházi történetet: „Gróf 
Batthyány Lajos - a tizennegyedik" (1807. 
február 11.-1849. október 6.). A pályázat a 
Kemenesaljái Baráti Kör döntése alapján 
megosztott második díjat nyert. A feldolgo
zás külön érdeme, hogy 12 pontban ajánláso
kat fogalmaz meg a továbbiakra vonatkozó
an. 

Remény van arra, hogy nem halványul a 
magyar történelem részét képező esemény fé
nyessége. Sajnálni való, de kikerülhetetlen, 
hogy Batthyány Lajos tragédiáját azzal a záró 
jelenettel fejezzük be, amikor őt a kivégző 
helyre viszik. (Lásd fotónk) 

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

Házasság: Németh László és Bognár Veronika, Horválh László és Kis-
kovács Éva, Gasparics Attila és Bulterwalter Beáta. 
Születés: Kertész Norbert és Gerencsér Éva leánya: Adrienn Kitti, Hor
váth Sándor Csaba és Szálai Hajnalka fía: Mariin István, Fülöp Balázs 
és Nagy Annamária leánya: Kinga, Hajba László Zsolt és Benkő Lilla 
fia: László Dániel, Bakk Tibor István és Horválh Tímea fia: Kristóf, 
Szalóky Zoltán és Bereczki Vivien leánya: Polett, Rudi Ferenc László és 
Horváth Mónika leánya: Vnnessza, Gönye Ferenc és Horváth Ilona fia: 
Bálint, Csólár Csaba és Zsáinboki Orsolya leánya: Hanna. 
Halálozás: Horváth Jánosné sz. Budai Érzsébet, Pungor Gyula, Kovács 
István, Cserhalmi Imréné sz., Kósi Jolán, Horválh Elek, Tóth Lajosné sz. 
Somogyi Karolina, Balogh Jánosné sz. Németh Mária, Tombol István, 
Zsigmond Ernő, Salamon Péter, Welekei Jánosné sz. Istenics Irén. 

MERSEVÁT 
Születés: Németh Ákos és Horválh Renáta Ramóna fia: Patrik. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Babics Zsolt és Feriig Erzsébet leánya: Zsófia, Piros László és 
Kurucz Ildikó leánya: Petra. 
Halálozás: Volncr Elekné sz. Horválh Margit, Kurucz Mihály, Laczi 
Imréné sz. Poller Magdolna. 

SZERGÉNY 
Születés: Élő István és Németh Piroska leánya: Hajnalka. 

NAGYSIMONYI 
Születés: Mecsén Zsolt Tamás és Takács Beála leánya: Rebeka. 
Halálozás: Szabó Alajosné sz. Kovács Lídia. 

KEMENES PÁLFA 
Születés: Páli Tibor és Stubán Erzsébei fia: Tamás. 

VÖNÖCK 
Születés: Ágoston Tibor és Wekszli Anita fia: Balázs. 

OSTFFY ASSZONY FA 
Halálozás: Tóih Dénes. 

K EM ENESMIHÁ LY FA 
Halálozás: Bincze Imre. 

HIVATALOS 
KÖZLEMÉNY 

Tájékoztatjuk azon állampolgárokat, akik cselekvőképességet 
kizáró gondnokság aíall álló személyiek) gondnokai, hogy jog
szabályi változás miatt (13/1999. f i i . L ] számú Kormány rendelet 
61. §) a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett és 
korábban személyazonosító igazolványát a rendelet hatályba
lépését (1999. március 2.) kövelőhat hónapon belül ki kell vál
tani. 

Az igazolvány kiváltása a gondnok kötelezettsége (44. § [3.] 
bek.), és a gondnok azt az állandó lakhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányság ügyfélszolgálatánál teheti meg. 

Celldömölki Rendőrkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztály 

OPTIKA 
C E L L D Ö M Ö L K , 

VASÚTÁLLOMÁS 

I N G Y E N E S S Z E M V I Z S G A L A T • S Z E M Ü V E G -
K É S Z Í T É S , -JAVÍTÁS • S Z E M Ü V E G E E L Í R Á S S Z T K -
V É N Y R E IS • S Z T K - , M Á V - V É N Y E K BEVÁLTÁSA • 
K O N T A K T L E N C S E Á P O L Ó S Z E R E K • E G Y É B O P T I 
K A I C I K K E K , K I E G É S Z Í T Ő K Á R U S Í T Á S A - AJÁN
DÉK • F O T Ó 

Telefon: 06-95/423-800 

1900 * SZÁZÉVES A C E L L I SPORT * 2000 

4. Víg teniszélet, csillogó jégpálya és magára hagyott foci 
1913. Meg meg sem alakult a város egy

séges sportegyesülete, de már a „Sport Club 
1000 éves jövőjéről" elmélkedtek január 18-
án a leendő sportegyesület javára rendezett 
táncestéi yen. 

Eljöti az egyetértés napja is, március 30-án 
sor kerüli a Celldömölki Sport Egyesület 
alakuló közgyűlésére, majd egy héttel később 
az alapszabály elfogadására és a vezetőség 
megválasztására. Az egyesület színe fehér-
fekete lett, jelvénye pedig három betűből -
CSE - állt. 

A CSE első vezetőségében az alábbi sze
mélyeket választották be. Elnök: dr. Pletnics 
Ferenc, alelnök: Kelemen Tivadar, igazgató: 
Mócsy G. Miklós, titkár: dr. Gergely Lajos, 
sporlinlézó: Balassa István, pénztáros: B i -
sitzky András, ellenőr: Simon József, ügyész: 
dr. Tompa Sándor, orvos: dr. Salzberger Er
nő. 

A CSE vezetése elsődleges feladatának 
tartotta a Félix-ligetben a teniszpálya meg
építését. Az első betonaljzatú teniszpályát 
május 18-án avatták fel. A jó minőségű 
pályán „víg teniszélet" alakult k i , amely 
vonzotta az érdeklődőket, ezért már június 

2."í-én a második pálya megépítéséről döntöt
tek. 

A leniszélct beindítása után a labdarúgó
csapat megszervezése következett. A csapat 
adott volt, hiszen az 1911-ben alakult Ifjúsági 
Önképzőkör keretében működött a Celldö
mölki Ifjúsági Football Club, így csak a 
tagjait kelleti a közös ügynek megnyerni. A 
tények azt bizonyítják, hogy ez sikerrel járt, 
mert augusztus 3-án már CSE néven léplek 
pályára. 

A bemutatkozás nem sikerült valami fé
nyesre, ugyanis 2:1 arányban alulmaradtak a 
Szombathelyi Kereskedelmi Kör csapatával 
szemben. „Az első félidőben balszerencse kí
sérte a mieinket, amennyiben két gólt kaptak. 
Ezt a vereséget aztán részben reperálták, 
amennyiben a szombathelyiek minden továb
bi kísérlete meghiúsult, ellenben a mieink egy 
gólt lőttek amazok kapujába" - számolt be a 
mérkőzésről a Kemenesalja c. helyi lap. A 
CSE csapata az első mérkőzésére az alábbi 
összeállításban állt k i : Horváth László -
Schönberger Marcell, Taschncr Géza - Klaffl 
István, Neuhauscr Károly, Szita György -
Patyi László. Neuhauscr Andor, Mustos Jó

zsef, Lcndvai Gyula, Nagy István. Egy héttel 
később a Sárvári Egyetértés FC ellen már ja
vítottak a mérlegen a CSE labdarúgói, 1:0 
arányban győztek az első szomszédvári lab
darúgó találkozón. 

A labdarúgás ekkor azonban még nem tu
dott gyökeret verni a CSE keretei közölt. 
Igaz, a vezetés sem törődött kellőképpen a 
focival. A további években a labdarúgók 
Celldömölki Kereskedelmi Kör és Celldö
mölki Torna Club néven szerepeltek. 

1914. A CSE még a megalakulása évében 
- szintén a Félix-ligetben - hozzáfogott egy 
„modern korcsolyapálya" létrehozásához. 
Mire a léi beköszöntött, felépítették a jégpá
lyát és melléje egy pavilont is, melynek azt 
az oldalát, amely a pályára nézett, üveggel 
látták cl , s amikor az időjárás hidegre fordult, 
a „jégmamák" innét gyönyörködhettek a kor
csolyázó ifjúságban. A korcsolyapályát ellát
ták villanyvilágítással is, hogy esténként 
„szépen kivilágított jégpályán csillogó vil
lanyfény mellett" élvezhessék a tél örömeit a 
korcsolyázók. Felavatására január 12-én ke
rült sor. 

- tim -
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<C* SPORT <0> eredmények - események ^ SPORT ^ i 
ASZTALITENISZ 

C V S E - M Á V É P C E L L - N A S S BVSC I I . 12:6 - Celldömölk, NB 
II-cs férfi mérkőzés. 

A mieink czútlal alaposan visszavágtak az ószi budapesti veresé
gért. Győztek: Felleg Gábor (3), Nagy Gábor (3), Ölbci Péter (3), 
Tekét Attila (2), és a Nagy-Tekct páros. 

P E A C I L - C V S E - M Á V É P C E L L 6 : 1 2 - P é c s , NB Il-es férfi mér
kőzés. 

A két páros megnyerése után magabiztosan győztek a celliek Pé
csett. Győztek: Felleg Gábor (4), Tekét Attila (4), Ölbei Péter (1), 
Tamás László (1), a Fellcg-Ölbei és a Tcket -Tamás páros. 

C V S E - M Á V É P C E L L IL-Herend 11:7 - Celldömölk, NB BT-as 
férfi mérkőzés. 

A kötelező két pont begyűjtése tartalékosán is simán sikerült a 
hazai gárdának. Győztek: Mát hé Gyula (3), Balázs Gyula (3), Tamás 
László (3), Balázs Béla (1), a Tamás-Máthé és a Balázs Béla-Balázs 
Gyula páros. 

Hévíz I I . - C V S E - M Á V É P C E L L I I . 5:13 - Hévíz, NB III-as férfi 
mérkőzés. A győzelem megszerzése egy pillanatig sem okozott prob
lémát a cclldömölkieknck Hévízen. Győzlek: Tekét Attila (3), Tamás 
László (3), Málhé Gyula (3), Balázs Gyula (2), a Teket -Tamás és a 
Málhé-Balázs Béla páros. 

-fíy 

BIRKÓZÁS 
Pápán, a Legényei Pintér Sán

dor cmlckvcsenycn jelen volt 
Budapest és a Dunántúl szinte 
valamennyi jelentősebb szakosz
tálya. A 167 birkózót felvonulta
tó versenyen derekasan helyt
álltak Földi Csaba tanítványai, az 
Ostífy asszony fa-Celldömölk 
Birkózó Szakosztály tagjai. 
Eredmények: 

Gyermek kategória: 26 kg: 4. 
Riczingcr Attila, 28 kg: 2. Eger
vári Gábor, 5. Egervári Tibor, 31 
kg: 2. Bejczi Bálint, 5. Nagy Örs. 

Diák kategória: 34 kg: 1. Fer
iig Tamás, 41 kg: 5. Gáncs Zol
tán, 45 kg: 1. Hctényi Gergő. 

Diák 1. kategória: 50 kg: 3. 
Bedi Gergő, 55 kg: 4. Sólymos 
Balázs, 68 kg: 3. Uránovics Gá
bor. 

-vl-

MUNKARUHA, 
CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fü rd öszob a-b ere n d ez és ek, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járó lap rag asztok. 

Szeretettel várjuk 

\
kedves 

vásárlóinkat! I 

L A B D A R Ú G Á S 
Megyei I . osztály: Jánosháza-Kemene salja 3:0(2:0), Jánosháza-Apát-

istvánfalva 2:0 (1:0), Rábatót falu-Kemenesalja 9:0 (3:0), Tetra Uraiújfa-
lu-Jánosháza 0:0, Kemenesalja-Apálistvánfalva 4:0, Júnosháza-Csöröt-
nek 1:0 (1:0), Tan árképző-Raszter-Ke menés a Íja 1:1 (1:0). 

Megyei I I . osztály: Szergény-Simaság 1:1, Kőrisinenli-Nagysimonyi 
3:2, Rábapaly-Ostffyasszonyfa 1:1, Mersevát-Szelesle 0:2, Kemenes-

inagasi-Hegyfalu 2:1, Kenyeri-Jákfa 3:0, Hegy fal u-N agy simonyi 3:1, 
Mersevál-Szergény 3:0, Shnaság-Ostffy asszony fa 4:0, Kcnyeri-Ke-
menesmagasi 2:3, Szergény-Kenyeri 1:1, Ostffy asszony fa-Hegy falu 2:4, 
Kemenesmagasi-Sárvári Vasas 0:0, Nagysiinonyi-Jákfa 0:0, a Bő-
Mersevál mérkőzés 2:l-es merseváti vezetésnél a 72. percben félbesza
kadt. 

Körzeti bajnokság: CsÖngc-Csénye 3:1, Egyházashelye-Hosszúpe-
reszleg 2:1, Izsákfa-Boba 1:1, Nemeskocs-Nemeskeresztúr 3:6, Silke-
Alsóság 1:1. 

K É Z I L A B D A 
CVSE-CELLKOLOR-Balatonalmádi K C 30:25 (15:12) 
Celldömölk, 300 néző. Férfi NB I I . Vezette: Doszpoth Sándor, Kovács 

Béla (Zalaegerszeg) 
Celldömölk: DÉNES - Tóth (5), Németh (4), Sali (3), LENDVA1 ( I I ) . 

Varga (1), Fonyó (3). Csere: Horváth, Pozsonyi (2), Koronczai (1), Lud-
vig, Csizmazia, Kormos. 

Balatonalmádi: Bánkuti - Bánd, Ledinczki (3), Borbély (3), SCHVÉ-
DER (12), HAMAR (5), Csefkó (2). Csere: Papp G., Papp P., Remport, 
Szabó, Lörh. 

Az eredmény alakulása: 10. perc: 5:3, 20. perc: 8:6, 40. perc: 22:16, 
50. pere: 26:20. 

Ifjúsági mérkőzés: Celldömölk-Balatonalmádi 30:27 (15:14) 
Celldömölk: Kozma-Giczi, KORMOS (4), JANKOVICS (7), DANKA 

(8), KOVÁCS (9), Fuksz (2). Csere: Böczén, Simon, Kővölgyi, Vass. 
Az eredmény alakulása: 10. perc: 5:4, 20. perc: 10:10,40. perc: 20:18, 

55. perc: 26:21. 
CVSE-CELLKOLOR-Székesfeliérvári Honvéd Szondi SE 21:22 

(14:15) 
Celldömölk, 200 néző. Férfi NB I I . Vezette: Fojt István, Mózer Ferenc 

(Tatabánya) 
Celldömölk: Dénes - Tóth (1), Németh (3), Sali (2), Lendvai (5), 

VARGA (4), FONYÓ (6). Csere: HORVÁTH, Ludvig, Pozsonyi, Kor
mos, Koronczai, Csizmazia. 

Szondi SE: Forgách - Ágh (3), GRŐBER (3), Budai (1), Molnár (2), 
MADÁCSI (3), Róka (1). Csere: Szabó, H A L M A I (9), Madár, Pintér, 
Varga, Ulcz, Magyari. 

Az eredmény alakulása: 10. perc: 2:5, 20. perc: 9:10, 40. perc: 18:16, 
55. perc: 19:21. 

Mátés István: A listavezető vendégeket, akik eddig idegenben is 8-10 

gólos győzelmeket arattak, teljes erőbedobásra késztettük, és csak szeren
csével győzöll ellenünk a három voll NB l-es játékost felvonultató Hon
véd Szondi SE. 

Ifjúsági mérkőzés: Celldömölk-Székesfehérvár 20:17 (9:8) 
Celldömölk: KOZMA - Giczi (2), KORMOS (6), JANKOVICS (3), 

DANKA (8), Simon, Fuksz. Csere: Böczén, Kelemen (1), Kővölgyi. 
Az eredmény alakulása: 10. perc: 3:5, 21. perc: 7:7, 40. perc: 15:10, 

55. perc: 18:14. 
Almádi-Kenése KK-CVSE -JUB -CELL 25:22 (13:12) 
Alsóörs, 50 néző. Női NB I I . Vezette: Nagy István, Tóth Károly 

(Veszprém) 
Alinádi-Konese: Simonné - Faragó (1), Kocsisné (1), Levelesiné (2), 

NÉMETHNÉ (15), SZÉKELY (3), Hajdú (3). Csere: Fartel, Gácser, Hor-
váthné, Tolcsvai, Sarlós, Szűcs, Horváth N. 

Celldömölk: Kiss-TOKORCSI (5), Gciger Sz. (3), Geiger Cs. (1), 
HORVÁTHNÉ (6), Balogh (1), Emin (1). Csere: Mendel, Salamonné (3), 
Szomorkovits L. (1), Szomorkovits A. (1), Foglszinger, Keresztes. 

Az eredmény alakulása: 10. perc. 7:1, 20. perc: 9:7, 40. perc: 18:13, 
50. perc: 20:17. 

Ifjúsági mérkőzés: Almádi-Kenese-Celldömölk 20:20 (11:11) 
CVSE-JUB-CELL-Tatabányai SC 31:25 (13:13) 
Celldömölk, 50 néző. Női NB I I . Vezette: Szabó József, Tóth Károly 

(Veszprém) 
Celldömölk: KISS - TOKORCSI (9), GEIGER Sz. (5), SALAMON

NÉ (6). HORVÁTHNÉ (4), BALOGH (4), EMIH (3). Csere: Mendel, 
FOGLSZINGER, Nagy, Keresztes, Szomorkovits A., Szomorkovits L . 

Tatabánya: Orbán - Óri (4), KECZKÓNÉ (2), Kiss, Bíró (3), HOR
VÁTH (11), Keczkó. Csere: Brandl, Nagyné (2), Szűcs. Az eredmény 
alakulása: 10. perc: 3:5, 20. perc: 10:7, 40. perc: 19:18, 50. perc: 26:21. 

Salamonné Csőtár Adrienn: Az idény legjobb teljesítményével sike
rült legyőznünk a tabellán vezető helyen álló TSC-l. Remek volt a csapat. 

- tini -
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Megszakadt a labdarúgók győzelmi sorozata 
í 

Jánossomor ja i S E - C V S E - A n t ó k Nyomda 3-2 ( l - l ) 
Jánossomorja, 1000 néző. Vezette: Laki Gyula (Zalaegerszeg), 

pj.: Székedli, Csatlós 
Jánossomorja: Török - Hege- sarkot. Szép kapus hiába nyújtó-

dus. Nagy L. , Rozsos, Dobóczky 
- Körmendi, Stenner, Plachy, 
Szálka - Eke. Görgits. Edző: i f j . 
Dobronits Tamás. 

Celldömölk: Szép - Győrvári, 
Kelemen, Bognár, Stiber - M o l 
nár, Hegyi, Szőllősi, Lengyel -
Elekes, Szálai. Edző: Fcdor Sán
dor. 

Csere: Hegedős helyett Dob
ronits a 37., Molnár helyett Bo
dor a szünetben, Győrvári helyett 
Szabó L . az 58., Hegyi helyett 
Dobány a 60., Eke helyett Szitás 
a 64., Szálka helyeit Ladányi a 
89. percben. 

Sárga lap: Kelemen (Szálka 
gáncsolásáért) a 22., Dobóczky 
(Elekes megrűgásáért) a 29., 
Gyorván (Szálka szabálytalan 
szereléséért) a 40., Bodor (szöve
gért) a 71. percben. 

Kiállítás: Kelemen (második 
sárga lapért) a 81. percben. 

Szögletarány: 3:7 (0:3) 
A korai gól rányomta a bélye

gét a celli csapat játékára. A ha
zaiak támadtak többet, de az első 
félidőben még sikerült kiegyenlí
teni az eredményt. A második fél
időben sem változott a játék ké
pe, de a celli támadásokban nem 
volt átütő erő, a harmadik gól pe
dig végleg megpecsételte a csa
pat sorsát. A mérkőzés végén Já-
nossomorján örömtüzek égtek, 
ünnepelték a győzelmet. A hazai
ak sikerének értékét növelte, 
hogy 3,3 veretlen bajnoki mérkő
zés után tudták legyőzni a to
ronymagasan vezető celldömölki 
együttest. A Latyák és Csákvári 
nélkül felálló celli együttes nem 
adta meg magát könnyedén, a so-
morjaiak boldogságához szükség 
volt arra, hogy a kitűnő celli ka
pus, Szép Tamás is rossz napot 
fogjon ki. 

9. perc: Görgits mesteri labdá
val indította a jobb oldalon üre
sen felfutó Stennert, aki amikor 
a 16-oshoz érkezeit, laposan 
megcélozta a jobb oldali hosszú 

zolt, a labdát nem tudta elcsípni, 
kezéről az az érkező Görgils elé 
pattant, aki könyörtelenül bünte
tett. (1-0) 

30. perc: Egy percen belül 
Elekest másodszor rúgták fel. A 
bal oldalról beívelt labdát Szálai 
fejelte vissza Kelemen elé, aki 
nyolc méten'ől a kapus feje fölött 
a léc alá bombázott, ( l - l ) 

50. perc: A bal oldalon Szál
kai átjátszotta Bognárt és a hatos 
egymagasságából átívelt a jobb 
oldalra, ahol az üresen hagyott 
Stenner közelről a hálóba pasz-
szolta a labdát. (2-1) 

64. perc: Eldőlt a mérkőzés 
sorsa. Görgits a jobb oldalon a 
11-es magasságában az oldalvo
nalnál szerzett labdái, majd erő
teljes, lövésszerű beadása lecsú
szott a lábáról. Szép kapus elnéz
te a labdát, amely akadálytalanul 
a jobb felső saroknál hullott a ka
puba. (3-1) 

71. perc: Elekest buktatták a 
16-oson belül. A megítélt bünte
tőt Bognár a bal sarokba gurítot-
la. (3-2) 

Fedor S á n d o r : Gyenge napol 
fogtunk k i . Sok gyenge egyéiú 
teljesítmény eredményezte a ve
reségünket. Gratulálok a lelkes 
hazai csapatnak. 

i f j . Drobnits T a m á s : Amit el
terveztünk, azt sikerült teljesíte
ni. Nagyszerűen játszottak a fiúk. 
Úgy gondolom, most sokan i r i 
gyelnek minket. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : Jánosso
mor j a - Cel ldömölk 1-4 (0-3). 

Vezette Csatlós Attila. Celldö
mölk: Baráth - Kunos, Nagy, 
Bodor, Mórocz (Kiss) - Vass, 
Szabó A., Mestcrházy (Fáró), 
Szabó M . - Szita (Németh), Ván
kos (Csói). EdzŐ: Boznánszky 
Gábor. Góllövők: Vánkos, Vass, 
Mestcrházy, Kunos. 

Az ifjúsági csapat a győzelmé
vel átvette a bajnokságban a ve
zetést. A mérkőzésen sok helyze
tet hagytak ki a celli ifisták. 

CVSE-Antók Nyomda-Ajka SE 3-2 (0-0) 
Celldömölk, 1000 néző. Vezette: Kiss Norbert (Csorna), 

pj.: Molnár, Máté 
Celldömölk: Szép - Latyák, lehetőséggel és a kifutó, vetődő 

Csákvári, Stiber-Hegyi, Szőllősi, 
Bognár, Lengyel - Győrvári, Szá
lai, Elekes. Edző: Fedor Sándor. 

Ajka: Németi - Márton, Ritter, 
Zsidó, Orbán - Gersics, Kozma, 
Csümyei Z., Szőllősi - Horváth, 
Korpos. Edző: Fördős József. 

Csere: Győrvári helyett Do
bány az 54., Korpos helyett Bőkc 
a 61., Lengyel helyett Molnár a 
83., Kozma helyett Király a 85. 
percben. 

Sárga lap: Kozma (Szálai 
megrűgásáért) a 21., Bognár 
{Korpos megrúgásáért) a 24. 
percben. 

Szögletarány: 10:3 (4:1) 
Az első félidőben már fölényt 

harcolt ki a hazai együttes, de a 
vendégek 2-3 kontratámadása is 
veszélyt jelentett, Szép Tamás 
azonban bizonyította, hogy érti a 
mesterségét. Szünet után állan
dósult a nyomás a vendégek ka
pujára, de 20 perc elteltével a já
tékvezető jóvoltából a vendégek 
szerezték meg a vezetést. Ettől 
kezdődően Kiss játékvezető és 
asszisztensei elvesztették a kö
zönség szimpátiáját, amit az utol
só percben „megháláltak" a ne
gyedik gól diszkvalifikálásával. 
Kaptak is a levonuláskor! A ven
dégek vezetése után még na
gyobb fokozatra kapcsolt a helyi 
csapat, és a gyors egyenlítést kö
vette egy gólokban bővelkedő 
véghajrázás, amiért a játékosok 
jogosan érdemelték ki a közönség 
vastapsát. A csapat győzelme 
egyúttal azt is jelentette, hogy a 
bajnoki érmeket akár ki is lehet 
osztani a játékosoknak, hiszen 
most már 21 pontra növelték az 
előnyüket. 

65. perc: A nagy nyomás alól 
kiszabaduló vendégeket Kiss já
t é k v e z e t ő - Máté partjelző felül
bírálásával - lesről engedte el. 
Az ajkai Szőllősi élt a felkínált 

Szép mellett a hálóba lőtt. (0-1) 
67. perc: A jobb oldalról a ka

pu elé ívelt labdára Bognár érke
zeit, és elegánsan - öt méterről -
a kapu jobb sarkába fejelt, ( l - l ) 

85. perc: Felgyorsultak az 
események. Az utolsó öt percben 
négy gól esett, de csak hármat 
ítélt meg a játékvezető. Hegyi 
jobb oldali szögletrúgását a vé
dők röviden szabadították fel, és 
a két perccel korábban pályára 
lépő Molnár a labdát a jobb sa
rokba vágta. (2-1) 

87. perc: Most a bal oldalról 
Elekes végezhetett el szögletrú
gást. A kapu elé lőtt labdát Bog
nár megcsúsztatta, és a középen 
álló Szőllősi a jobb sarokba to
vábbította. (3-1) 

88. perc: Szögletrúgás után 
szépített az ajkai csapat. A jobb 
oldalról belőtt labdát Horváth hat 
méterről fejelte a kapuba. (3-2) 

90. perc: Az ajkai kapusról k i 
pattanó labdát Szálai juttatta a 
hálóba, de Molnár partjelző lest 
jelzett. Kiss ennek következtében 
érvénytelenítette a gólt. 

Fedor S á n d o r : Remek hangu
latú mérkőzésen egy nagyszerű 
második félidőt produkáltunk, 
amihez egy ki tűnő ellenfél is kel
lett. Ez feltétlenül növeli a győ
zelem értékét. Jók: Bognár a me
zőny legjobbja, Szép, Csákvári, 
Szőllősi, Stiber. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : Celldö¬
mÖlk-Ajka 0-0. Vezette: Molnár 
Csaba. Celldömölk: Baráth - SE
BESTYÉN, N A G Y , BODOR, 
Mórocz - VASS, Szabó A., 
MESTERHÁZY, Szabó M . -
Szita (Kunos), VÁNKOS. EdzŐ: 
Boznánszky Gábor. A két kitűnő 
együttes nem bírt egymással, az 
eredmány igazságos. Az ajka az 
egyetlen csapal, amelytől csak egy 
bajnoki pontot sikerült begyűjteni 
a celli fiataloknak. - tlm -
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