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Hat fordulóval

Tizenhatezer

a ba jnokság vége előtt

Az NB III bajnoka a CVSE-Antók Nyomda

Celldömölk sporttörténelmében előszűr bajnokságot nyeri az NB Hl-bun a város labdarú
gócsapata. Május 9-én a Lenti elleni győzelemmel - hat fordulóval a bajnokság vége előtt már bebiztosította elsőségét a CVSE-Antók Nyomda együttese. Az ünneplés sem maradt el Völgyi László felvétele a pezsgőfürdő után készült. Részletes tudósításunk a lap 14-15.
oldalán.

29-én nagy szülinapi

buli

Ötéves a Leier & Co.
1993-ban került a Leier cso
port tulajdonába a Nemesdömölki úton lévő celldömölki autó
szerviz. Nagy építések, bővíté
sek, átalakítások következtek ez
után. Bővítették a szervizrcszleget, mintegy 300 négyzetméteres
raktárhelyiséget és csaknem
ugyanekkora bemutató és ügyfél
fogadó helyiséget építettek. A lé
tesítmény 1994-ben nyerte el

látogató

Nagy siker volt
az első celli expo
Április 30-a és május 2-a között első al
kalommal rendezték meg Celldömölkön a
Kemenesaljái Expo névre keresztelt vá
sárt. A rendezvény terve m á r évekkel ez
előtt megfogalmazódott, de a megvalósítás
ez idáig váratott magára. Most viszont vá
rakozáson felül nagy sikert aratott.
Makkos István polgármester a megnyitón
örömét fejezte ki, hogy városunk egy újabb
rangos eseménynek ad otthont. Kovács Fe
renc, Vas Megye Közgyűlése idegenforgalmi
bizottságának elnöke és a térség ország
gyűlési képviselője megnyitó beszédében el
mondta: a vásár mindig is rang, privilégium,
lehetőség volt arra, hogy egy város megmu
tassa magát. Ezen az expón is vállalják a
megmérettetést a szolgáltatók termékeikkel a
konkurencia és a vevők előtt.
Az expo Kovács Ferenc helyi építészmér
nök és különböző civil szervezetek kezde(Folytatás a 2. oldalon)

Központban a szerencse

mostani formáját, és tavasszal,
május hónapban kezdődött meg
a Skoda típusú személygépko
csik értékesítése.
Az Öt esztendő alatt folyama
tosan fejlődött a cég, ahol meg
tekinthető és megvásárolható a
Skoda „autócsalád" teljes válasz
téka. A keresletre jellemző, hogy
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(Folytatás a 4. oldalon)

Köszönjük, dr. Kása András!
(2. old.)
4» Alkalmi posta a Sághegyen
(4. old.)
* i * A megtalált Kossuth-bankó
(7. old.)
4» Ötször kaptak aranyat
(10. old.)
• Hazajött elszármazottak
(12. old.)
• Mostani lapszámunk
hirdetői:
Kiscelli Patika, Leier & Co. (melléklet)

Május 4-én megnyitotta kapuit
a Szerencsejáték Rt. új lottózója
a volt postaépületben. A varos
központjában lévő üzlet valóban
impozáns. A helyiséget az új ar
culati elemeivel látta el az rt. tudtuk meg Erős Tibornétól, a
Szerencsejáték Rt. pécsi területi
igazgatóságának képviselőjétől.
A lottózót európai szintű csúcs
technológiával látták el. A játsza

ni vágyókat kél tős személyzet
szolgálja ki. A nyitónapon nagyon
sokan tértek be. Volt, aki csak kí
váncsiskodott, legtöbben azonban
szelvényt is vásároltak. Már csak
azért is megérte kacérkodni a sze
rencsével, mert ezen a napon 10
darab 15 ezer forint értékű ajándé
kot sorsoltak ki a játékosok között.
Ezen kívül apró ajándékokkal is
kedveskedtek.
V.L.
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Nagy siker volt az első celli expo
(Folytatás az 1. oldalról)

ményezésére jölt létre. A szervezési munkák
a Kemenesaljái Művelődési Központ munka
társait dicsérik. A megnyitón az ipartestület
kitüntetését vehette át Kovács Zoltánné női
ruha-készítő és Farkas Károly órás, akik 20,
illetve 25 éve kisiparosok városunkban.
Három nap leforgása alatt mintegy 16 ez
ren tekintették meg a kiállítást. A látogatott
ságra senki sem panaszkodhatott. Az érdek
lődők színesnek, változatosnak, érdekesnek
tartották a vásárt. Többségük nem számított
arra, hogy ilyen színvonalas lesz a rendez
vény. A látogatók remélik, hogy jövőre ismét
megrendezésre kerül majd valamilyen formá
ban az expo, hiszen jó lehetőség volt árrá,

Dr. Kósa András

2

1999. MÁJUS 20.

hogy felmérhessék, megismerhessék, milyen
kínálatot nyújt Celldömölk szolgáltatóipara,
kereskedelme.
A kiállítók véleménye is hasonló. Elége
dettek voltak az expóval, hiszen amellett,
hogy felhívhatták magukra a figyelmet a vá
rosban és a térségben, jőnéhányan meg üzle
teket is kötöttek. A szervezők elképzelései is
valóra váltak, nem csalatkoztak terveikben.
Úgy tűnik tehát, a Kemenesaljái Expo pre
mierje sikeres volt. Remélhetőleg a jövőben
hagyománnyá válik a kiállítás, és számos ha
sonlóan színvonalas expót tekinthet meg az
érdeklődő Kemenesalja szívében.
-K.N.Fotó: V.L.

Talán legközelebb...
Az expóhoz és annak sikeréhez egyál
talán nem hasonlítható a majális és a
Flórián-napi kirakodóvásár.
Ennyire
rossz vásár már régen volt Celldömöl
kön. Még az átlagos szombati piacok
színvonalát sem érte el. Nem csoda, hogy
az érdeklődés is csekély volt a celldömölkiek részéről.
Május elsején talán jogosan várhatta
volna el a lakosság, hogy a körhinták
nagyobb választékban álljanak rendelke
zésére a szórakozni vágyóknak. De ez
volt, és ezt kellett volna szeretni. Ez pe
dig még az időjárásnak sem tetszett, és
a beígért utcabált is tönkretette.
Sajnos, ez a Flórián-nap és majális,
ami esetlegesen az expo méltó kísérőren
dezvénye lehetett volna, most nem sike
rült. Talán majd jövőre!
-KN.-

ajándéka

Új könyvek a Kresznerics Könyvtár helyismereti gyűjteményében
Az elmúlt évben fontos kiad
ványokkal gazdagodott a cell
dömölki városi könyvtárhelyis
mereti gyűjteménye. Az aján
dék örömet okozott a könyv
tárosoknak és az olvasóknak
egyaránt.
A könyvtár állománya mate
matikai szakirodalom terén sze
gényes. A 15 egyetemi tan
könyv e tudományág fontos te
rületének, elsősorban a matema
tikai analízisnek kézikönyve.
Jól hasznosíthatják a matemati
katanárok, a továbbtanulni
szándékozó középiskolások, a
felsőoktatási intézmények hall
gatói.
Helyismereti vonatkozásban
különösen értékessé teszi az

ajándékozó személye: dr. Kósa
András egyetemi tanár, akit tu
dományos pályája, hivatása a
Gödöllői
Agrártudományi
Egyetemhez köt, de kapcsolata
szülőföldjével sohasem szakadt
meg, folyamatos.
Tevékenyen részt vesz váro
sunk szellemi életében, a Keme
nesaljái Baráti Kör elnöke, a
celldömölki középiskolások ta
nulmányi pályázatainak támo
gatója. Most tudományos tevé
kenységét reprezentáló műveit
tette hozzáférhetővé a városi
könyvtárban. Az Ismerkedés a
matematikai analízissel című
kötet dedikációja: „Azt hiszem,
ez volt az első olyan egyetemi
tankönyv, amely a modern ma

tematikai szemléletet behozta
Magyarországra.''
Az Útban a felsőbb matema
tikához című kötethez írja:
„Szerény kísérlet ez a könyv ar
ra, hogy a matematika tanítása
érdekes is, érthető is, pontos is
legyen." A Vírusok a matema
tikában című kötetben ez olvas
ható: „Kedves Tanártársaim!
Olvassátok el ezt a könyvecskét,
- és kerüljétek a vírusokat!"
Minden kötetét személyes
hangvételű dedikálásával ajánl
ja az olvasó figyelmébe, hogy
az érdeklődőt a tartalom megis
merésérc sarkallja.
A könyvtárban található mű
vei: Introduction to integrál cal¬
culus; Ismerkedés a matemati

kai analízissel; Matematika 1.,
2., 4., 7., 8. (egyetemi jegyze
tek); Matematika: halmazok,
valós számok, függvények; Ma
tematika: optimalizálási eljárá
sok 1-2. kötet; Matematikai
analízis a középiskolában; Út
ban a felsőbb matematikához
(Tankönyv a hagyományos és a
távoktatásban részt vevő egye
temisták, főiskolások számára,
és egy rövidített változat első
sorban az erdélyi diákok számá
ra); Variációszámítás (orosz
nyelven is). Vírusok a matema
tikában.
Kedves Professzor Úr! Kö
szönjük a könyveket.
Dr. Bellámé Horváth Cecília
könyvtárigazgató
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Eletújító pünkösdi lélek
„Mi pedig nem e világnak leikéi vettük,
hanem a/. Istenből való lelket; hogy megis
merjük azokat, amiket Isten ajándékozott
nekünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly be
szédekkel, melyekre emberi bölcsesség ta
nít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít;
lelkiekhez lelkieket szabván." (I. Kor. 2:12¬
13.)
Zúgó szél és tűz jelével jött és csuda erőkkel
töltötte be tanítványok szívét az a Lélek,
amely a teremtés hajnalán már „lebeg vala a
vizek felett", s most az idők teljességének be
telésekor új teremtés ígéretével, megvilágosít
va a szorongó tanítványi szívekel, úgy átfor
málta őket, „hogy aznap, amelyen előálltak és
a
népeknek
prédikáltak:
ANYA
SZENTEGYHÁZAT fundáltak. Ez a PÜN
KÖSD, amikor a feltámadott, mennybe ment
élő Krisztus - ígérete szerint - inaga helyett
aláküldte a földre a VIGASZTALÓ erőt adó,
megvilágosító SZENTLELKET! Belőle és ál

tala, vezetésével élt, él s fog élni az Egyház!
S az ÖT befogadó mindenkori ember! Azok,
akik befogadják s Vele Krisztust!
Az európai hírű költőnek, Roseggernek van
egy szép és meggondolkoztató költeménye,
melyben álmát örökíti meg. E szerint az Úr a
mennyben sorra kérdezi meg az emberiség
nagyjait, így Mózest: Mit adtál a világnak? Törvényt. - S mi lett belőle? - Bűn. - Azután
Nagy Károlyhoz fordult: S te mit adtál? - Ol
tárt. - S mit csinállak belőle? - Máglyát. Ezután Napóleon következelt: No és le mit
adlál a világnak? - Dicsőséget. - S mit csinált
belőle? - Gyalázatot. - Utoljára egyszülötl Fi
át kérdezte meg: S fiam te mit adtál az embe
riségnek s a világnak? - S Ó remegő hangon
felelte: Az életemet, érette mindent elhordozó
szeretetemet, békességet, bocsánatot szerző
kiömlött véremel! - És mi lett belőle? - Jézus
nem tudott felelni, csak az arcál kezébe temet
ve keservesen sírt.
Azt hiszem, ezredfordulónk végét látva

In memóriám dr. Szabó Lajos
Szomorú a mai nap városunk
történetében, miután utolsó búcsúi
jöttünk venni egy közismert, nagy
tiszteletben álló orvostól. Hosszú
szenvedés után 1999. május 2-án
elhunyt dr. Szabó Lajos nyugal
mazott főorvos. A búcsú percei
ben életútját nehéz pár szóban
méltatni.
1929. augusztus 27-én született
Ukkon, középiskolai tanulmányait
Sümegen végezte. Olyan család
ból származott, ahonnan magával
hozta a másik ember tiszteletét.
megbecsülését, segítését. Család
járól mindig a legnagyobb szeretettel beszélt, óvta, féltette őket, se
gítőkészsége határtalan volt.
1955. szeptember 16-án kezdte orvosi pályafutását kórházunk bel
gyógyászali osztályán. 1959. október 25-én belgyógyász szakorvosi
képesítést szerzett, majd 1964 októberében a városi rendelőintézetben
belgyógyász főorvosi kinevezést nyert.
Első tanítómesterem volt, amikor 1961 júliusában belgyógyászati
gyakorlatra jöttem. Személyének döntő szerepe volt abban, hogy ma
gam is belgyógyász lettem. Több mint tíz éven át egy rendelőben
dolgoztunk a legnagyobb egyetértésben. Ez azért is lehetett így, mert
közös volt a szakmai tanítómesterünk, és emberileg is közel voltunk
egymáshoz.
Szakmáját tudó és szerető, etikus, példamutatóan koilegális orvos
volt, emellett udvarias és türelmes is, aki értette az egyszerű ember
szavát, és akihez ha kellett, le is tudott hajolni. Volt betegeire évek
múlva is visszaemlékezett, és köszöntötte őket.
Mindenkori munkatársai rajongásig szerették, hiszen körülötte min
dig a béke kis szigete volt, és ebben a légkörben a felelősségteljes
munkát is könnyebb volt végezni. Ezért hálásak vagyunk a sorsnak,
hogy vele dolgozhattunk.
Nyugodt, kiegyensúlyozott életéhez szüksége volt olyan családi
légkön-e, amelyet házastársa biztosított, aki ideális társ volt, hisz ben
ne mindig biztos támaszra, segítőre, és gyakran tanácsadóra is lelt.
Kérésére 1989. december l-jén nyugdíjba vonult, dc az intézmény
től nem szakadt el, és a közéletben továbbra is jelentős szerepet vállalt.
1990-től négy éven át önkormányzati képviselőként egészségügyi és

sokszorosan van oka Megváltónknak a keser
ves sírásra. Az emberiség és egyháza népe jórészt megfosztva magát a Lélek ajándékai
nak áldásától (szerelet, öröm, békesség, béke
tűrés, szívesség, jóság, igazság) - rohan vég
zetes romlásának útján a végítélet felé! Hololt
az Ige égi áradását, szent magvetését elfogad
va, a Lélek állal építhetné békés, boldog jövő
jét, egyre szebbé téve életét.
Az éleihez nem csupán egészség és munka
kell, hanem hit és reménység, jóra való kész
ség, mely megöli, kiirlja az önzés és harácso
lás dudváit. A pünkösd kapcsolat egy erőköz
ponttal a Szentlélek által, mely láthatatlan erő
ket mozgósít, mint a fizikában az atommag.
Önmagunk beleélése mennyei Atyánknak, Is
tennek a gondolataiba, terveibe, elfogadása
rendelt útjainak, igent mondani a velünk is
rendelt útjaira. Az igazi pünkösd Istennek a
Jézus Krisztusban való láthatatlan jelenvalósá
gára való ráhagyatkozás. Könyörögjünk ezért
a Szentlélekért. kérjük: zúduljon alá, indítsa,
ébressze, világosítsa meg az elfajult emberi
nemzetség szívét, és a mi szívünket se hagyja
ki ebből!
Nádasdy Lajos

szociális feladatokat látott el, és az ezért járó összes tiszteletdíját
kórházunk alapítványának juttatta.
Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el, melyeket mindig sze
rényen fogadott, és azokat nem egyéni érdemnek tartott.
Karizmatikus, hívő ember volt. Csak azoknak tárta fel magát, akiket
erre méltónak talált. Utolsó kórházi ügyeletében imádsággal adott
hálál a Mindenhatónak, hogy nehéz, felelősséggel járó ügyeleteiben
megsegítette.
1998 júliusában váratlanul korunk gyakori, fenyegető betegsége
„látogatta meg", mely után a külvilág elveszett számára, Ő pedig
számunkra.
Ki tudná megmondani, hány embert gyógyított meg, hánynak nyúj
tott segítő kezet, vagy mondott vigasztaló szót. Örök titok marad,
hogy utolsó nehéz hónapjaibaji mennyit fogott fel a körülötte zajló
eseményekből, az érte folyó küzdelemből, a hozzátartozók aggodal
mából és fohászaiból, az orvosok és ápolók erőfeszítéseiből, midőn
a lét és nemlét határán időzött.
Házastársa nem csökkenő hittel és reménnyel, szinte emberfeletti
erővel, kitartással, öngyötrő szenvedéssel mindent megtett, hogy hit
vese számára a nehéz időszak emberhez, orvoshoz méltó legyen. A
mindenható elrendelése miatt azonban reményeink nem válhattak va
lóra, így most szomorú szívvel, fátyolos szemekkel tekintünk a vég
telenbe, és keressük derűs arcát, felidézzük búcsúzáskor oly jellegze
tes kézmozdulatát, mert utoljára int felénk, midőn fáradt és meggyö
tört teste nyugovóra tér.
A gyászolókkal mélyen együtlérezve búcsúzunk dr. Szabó Lajos
főorvostól, attól az igazi orvostól, aki munkásságát a városnak szen
telte.
Búcsúzom a kcmenesaljai Egyesített Kórház-Rendelőintézet, vala
mennyi egészségügyi intézmény vezetése, a város és városkörnyék
valamennyi egészségügyi dolgozója, volt munkatársai nevében e pár
sorral, emlékét megőrizve:
Halára van az ittinaradásnak,
{rokonoktól való elválásnak)
testünkkel járó fáradozásnak,
amikor a fáradtsúg testünkre esik,
s a test nyugalom után kívánkozik,
elszáll a lélek a másvilágba,
belekapcsolódik, hogy tovább éljen
az Isten kegyelmében,
a nagyvilág ismeretlenségében...
(Dr. Marck József beszéde a celldömölki búcsúztatón)
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Ötéves a Leier & Co.
(Folytatás az I. oldalról)

például Felíciából az eladóit da
rabszám három év alatt megdup
lázódott. Az elmúlt esztendőben
több mint 100 Skodát értékesített
a kft.
Az 1996-os év két okból is je
lentős volt a cég életében. Akkor
kapták meg az ISO 9002-es mi
nősítést, amit minden évben sike
rült megújítani, másrészt pedig
ettől kezdve van joguk Volkswa
gen haszongépjárművel forgal
mazni. Mindez együtt eredmé
nyezi, hogy a celldömölki Lcicr
cégnél évente több mint 3000
ügyfelet fogadnak.
A cég vonzáskörzete lényegé
ben Soprontól Ajkáig terjed, de

1

sokan jönnek Pápáról vagy
Szentgotthárdról is. Idén már
volt gépkocsivásárlójuk Szabad
szállásról is.
Nagy Kálmán igazgató büsz
kén mutálja, hogy a Porsche cég
állal az elmúlt évben készíteti inkognitoteszt alapján a 24 Skoda
autószalon közül Celldömölk áll
az első helyen!
Az igazgató az ötéves jubile
ummal kapcsolatban azt mondta,
hogy május 29-én gazdag prog
ram várja a Nemesdömolki út vé
gére látogatókat.
Ekkor rendezik meg az Eötvös
iskolával közösen a hagyomá
nyos hősök napi futást, amit a
Lcicr cég kezdettől fogva támo
gat. A gyerekekre nagy figyelmet

Leier

m
Műszaki vizsga

fordítanak, hisz ez a nap egyúttal
gyermeknap is.
Az egész napos programban
nem szenvednek hiányt a felnőt
tek sem. Míg a délelőtt elsősor
ban a gyermekeké lesz, déltől, a
koradélutáni óráktól már Őket
szolgálják elsősorban a rendez
vények.
Az épület előtti füves terüle
ten, a színpadon fellepnek majd
a helyi és környékbeli művészeti
csoportok, lesz sramlizene is. Az
autós vetélkedőkön a legügye
sebbek értékes nyereményekben
részesülnek.
A cég által árusított vala
mennyi autótípus egy-egy darab
jával egész napos próbára lehet
menni. A majális-hangulatot sör-
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Zenebarátok
összejövetele,
kiállítás
Május 21-én, pénteken
18 órakor a celldömölki
Zenebaráti Kör 6. összejö
vetele lesz, ahol az Ádám
Jenő Zeneiskola tanárai
működnek közre.
A hangverseny szüneté
ben nyílik Horváth Ferenc
keszthelyi festőművész k i 
állítása.
A kiállítást: ár. Tóth Lajosné, a zeneiskola igazga
tóhelyettese ajánlja az ér
deklődőknek.

• •

Haszonjárművek

Már fogadják

a

Autószalon

sátorral, bográcsgulyással igye
keznek biztosítani. No és lesz
hatalmas születésnapi torta is.
Az eseményre várják a cégtu
lajdonos osztrák Michael Leiért

Michael Leier osztrák üzlet
ember, Magyarország burgenlan
di tiszteletbeli konzulja, akinek
szülei még jól beszéltek magya
rul, 1965-ben kezdte vállalkozói
pályafutását egy SPAR-üzlet
megnyitásával. Nem sokkal ez
után belépett a betoniparba. A
horitschoni betonüzem folyama
tosan nőtte ki magát Burgenland
egyik legjelentősebb vállalkozá
sává.
A 80-as évek közepén Michael
Leier kiterjesztette tevékenysé
gét a nemzetközi piacra is. Első
ként Magyarországon - még a
rendszerváltás előtt, 1985-ben hozott létre építőipari elemeket
gyártó üzemet, majd egyik cég a
másik után létesült. Külföldi be
ruházásait később Lengyelor
szágra is kiterjesztette.
1991-ben egy mosonmagyaró
vári autószalonnal beszállt az au
tókereskedelembe. Ma a cégcso
port Ausztriában, Magyarorszá
gon és Lengyelországban 7 be
tonüzemet, 2 építőanyagelosztó
központot, 3 téglagyárat, 2 autó
szalont, 1 gép- és sablongyártó
üzemet tudhat a magáénak. Leg
utóbb pedig egy új nagy SPARüzletet nyitott Horitschonban.
Michael Leier mindezek elis
meréseképpen az 1998-as év
Managere címet vehette át ez
év május 5-én a Burgenlandi
Management Club részéről az
ORF televízió tartományi stúdió
jában.
Völgyi L.

megrendeléseket

Képes levelezőlap a napfogyatkozásra
A teljes napfogyatkozásra ké
szülve előzetes információk már
napvilágot láttak, foglalkoztunk
ezzel lapunkban is. A celldömöl
ki Tourinform Iroda több ajánlat
tal hívja cs várja a vendégeket,
hiszen számos lehetőség van ar
ra, hogy Kemenesalja látnivalóit,
természeti értekeit, javuló szol
gáltatásait kiegészítő program
ként biztosítsa az érdeklődőknek.
Számítunk a turizmus fellendülé
sére és arra is, hogy szervező
készségünket jól kamatoztatjuk.
Ehhez összefogásra van szük
ség. Az iroda „csalogatja" a ven
dégeket, hogy a táj legmagasabb

pontján, a Sághegyen élvezzék a
teljes napfogyatkozás látványát,
és megismerkedjenek a hegy ér
tékeivel, borával, majd túrákra
indulva, Kemenesalja vidékét be
járva, fürdőit, emlékhelyeit ma
radandó élményként vihessék
magukkal. A jól szervezett és si
keres programok azzal is kecseg
tetnek, hogy a későbbiekben is
visszatérnek a „kékcllő halmok,
gyönyörű" vidékek" Berzsenyi
Dániel által megénekelt kedvelt
helyeire. Mindezért érdemes ké
szülni, dolgozni. Hogy megmu
tassuk: van értelme, hogy a ki
rándulni vágyó emberek a távo

labbi vidékekről is erre vegyék
útjukat.
Terveinkben szerepel egy em
lék képes levelezőlap kiadása, al
kalmi posta működtetése és em
lékbélyegzés, ami nyilván felkel
ti a látogatók, a gyűjtők, a filatélisták érdeklődését. Az elvégzett
kalkuláció szerint a képes levele
zőlap - alkalmi bélyegzéssel - 30
forintba fog kerülni. Előzetes
megrendeléseket már most kész
séggel elfogadunk, előjegyzünk a
Tourinform Iroda közreműködé
sével. Cím: Celldömölk (9500),
Géfin tér 1. Telefon: 95/423-940.
DJ.
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Javítani kell a kapcsolatot az egyházközséggel
Tudósítás a celldömölki képviselő-testület üléséről
A celldömölki képviselő-testület a legutóbbi ülésén, április
28-án először a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolóval foglalkozott.
A városban található szobrok
és a Ság hegyen lévő trianoni
emlékkereszt
díszkivilágítása
technikai feltételeinek megte
remtéséről, valamint a működés
költségeiről a Városgondnokság
felmérést készített, de az önkor
mányzat anyagi helyzete miatt a
témát - legalábbis egyelőre - a
képviselő-testület levette a napi
rendről. További sorsa a pályáza
tok eredményének függvénye.

Kevesebb
tanulócsoport
A pénzügyi terv kiadásainak
megközelítően 10 millió forintos
csökkentését az intézményveze
tőkkel történt egyeztetés után
1999. szeptember l-jétől az isko
lák és óvodák tanuló- és napközis
csoportjai számának csökkenté
sével, illetve létszám-megtakarí
tással valósítják meg.

igény nagy, és egyre nő. A kép
viselő-testület a probléma meg
oldásának határidejét június 30ában állapította meg.
Makkos István polgármester
a két ülés között történtekről
szóló tájékoztatójában - egye
bek közölt - szólt arról, hogy a
CELLVÍZ
Kft. megtartotta
taggyűlését, s 4 millió forintos
nyereséggel
zárták a tavalyi
évet.
Ezután a képviselő-testület jó
váhagyta az önkormányzati óvo
dák pedagógiai programját, ame
lyeket alkalmasnak találtak arra,
hogy az óvodáskor végére a
gyermekek éretté váljanak az is
kolára.

Egyházi
kapcsolatok
Hosszúra nyúlt az önkormány
zat és a celldömölki egyházak

Beíratások után
Április 15-én, 16-án és 21-én megtörtént Celldömölkön a tan
köteles korúak beíratása az általános iskolák első osztályába. Az
első osztályba beírt tanulók száma (akik szeptember l-jétől meg
kezdik tanulmányaikat):
- Berzsenyi Lénárd Általános Iskola: 15 lő
- Eötvös Loránd Általános Iskola: 47 fő (ebből 2 vidéki)
- Gáycr Gyula Általános Iskola: 62 fő (ebből 2 vidéki)
Eltérő Tantervű Tagozat: 5 fő
- Szent Benedek Katolikus Általános Iskola: 14 fő
(ebből 4 vidéki
T.
A Gondozóházban végzett el
lenőrzés után a Vas Megyei Köz
igazgatási Hivatal szakemberei
jelezték, hogy az intézmény je
lenlegi feltételei csak 10 fő elhe
lyezésére alkalmasak, így nem
kérhető működési engedély 15 fő
elhelyezésérc, az intézményve
zetőnek vissza kell állítania az
eredeti állapotot. Csizmazláné
Hubert Mária, a Népjóléti Szol
gálat vezetője szerint van, aki ha
za tud menni a Gondozóházból a
családjához, vannak, akiknél
meg kell oldani a szociális ott
honban történő elhelyezést. Er
délyi Antal képviselő sürgette,
hogy a Gondozóház bővítéséről
a képviselő-testületnek dönteni
kell. mert az elhelyezés iránti

kapcsolatáról, a további együtt
működés feladatairól szóló elő
terjesztés megtárgyalása, s a vita
nem volt feszültségektől mentes.
Az előterjesztésben az egyház
községek különböző módon ítél
tek meg az önkormányzattal való
kapcsolatukat. Az alsósági kato
likus, a református és a két evan
gélikus egyházközség alapvetően
jónak, kiegyensúlyozottnak érté
kelte a kapcsolatot. Az anyagi le
hetőségeknek megfelelő támoga
tást megkapták, véleményüket az
önkormányzat kikéri. Termé
szetesen vannak elintézendő dol
gok, ezek megvalósításán fára
doznak.
Sághy András evangélikus
lelkész megköszönte a templom

renoválásához nyújtott segítsé
get, a következő megoldandó fel
adathoz, a templom körüli parko
sításhoz és a Baross út felőli jár
daépítéshez kért hasonló segítsé
get.
Vető István esperes kérte,
hogy a rendezvények szervezésé
nél egyeztessenek az időpontot
illetően, vegyék figyelembe az
istentiszteletek idejét.

Sérti
a vallásos érzületet
A celldömölki római katolikus
egyház - a kulturális területeket
kivéve-nem tartja megfelelőnek
az önkormányzattal kialakult
kapcsolatot. Nagy Péter plébá
nos sérelmezte a rendezvények
kegytemplom elé való telepíté
sét, hiszen ez sérti a vallásos em
berek érzületét. Reméli, hogy
javul a kapcsolat, felvetéseikre
választ kapnak, mert „csak"
ígéretekkel nem tudnak mit kez
deni, be is kell tartani az „igen"eket.
Makkos István polgármester
jónak ítélte a kapcsolatot, de kér
te, ne a magánvéleményt tükröz
ze a nyilvános vélemény. A ki
éleződött helyzetben Géczy Zoltánné képviselő kiemelte, hogy
a polgármester személycsen is
sokat tett, hiszen az egyházi is
kola is az Ő támogatásával indult,
nem tudni, mikor romlott cl a két
fél között a kapcsolat.
A képviselő-testület végül el
fogadta a határozatot, mely sze
rint javítani kell a celldömölki
római katolikus egyházközséggel
a kapcsolatot, s valamennyi egy
házközséggel való együttműkö
dés eredményesebbé és zökkenőmentcsebbé tétele érdekében a
Közművelődésügyi,
Oktatási,
Gyámügyi és Sport Bizottság
elnökét bízták meg a folyama
tos kapcsolattartással.
Ugyancsak a jelenlévő egyhá
zi képviselők javaslatára a képvi

selő-testület előbb említett bi
zottsága ezentúl minden nyilvá
nos ülésére meghívja az egyhá
zak képviselőit.

Bővül
az iroda?
A Tourinform Iroda beszámo
lója alapján először az a kérdés
merült fel, mennyire hatékonyan
működik az iroda. Nagy Kálmán
képviselő felhívta a figyelmet ar
ra, hogy az irodának nem elsőd
leges feladata a rendezvényszer
vezés, hiszen információs és
marketing irodaként működik.
Térségi feladatokat lát el, a ren
dezvények között közvetít, az
Utazás *99 kiállításon Keme
nesalját képviselte, amiről pozi
tív visszajelzés érkezett. Pálné
Horváth Mária, a KMK igazga
tója egy magasan kvalifikált
szakember álláshelyének megte
remtését kérte az iroda még ha
tékonyabb működéséhez, illetve
a pályázati lehetőségek maximá
lis kihasználása miatt az önálló
intézményként való működés
biztosítását szorgalmazta. A kép
viselő-testület ennek a lehetősé
geit megvizsgálja.

Esetkocsi,
fogászat
A folyó ügyeket tárgyalva a
képviselő-testület
elfogadta
egyebek között a Közművelődé
si, Oktatási, Gyámügyi és Sport
Bizottságnak a civil szervezetek
támogatásáról hozott döntését,
30 ezer forint támogatást biztosí
tott a sárvári állomáshellyel mű
ködő esetkocsi időszaki (1999.
06. 01.-1999. 09. 30.) éjszakai
szolgálatának finaaszírozásához.
A fogászat péntek délutáni ren
delési idejét 15 óráig határozta
meg, a rendelést dr. Dombi Ka
talin és dr. Bérdi Zsolt fogszak
orvosok kéthetenként felváltva
látják el.
Tulok G.

Ajkán vendégszerepel
a Liszt Ferenc Vegyeskar
Május 28-án. pénteken az Ajkai Kulturális Napok keretében a
celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar önálló hangversenyt ad az
ajkai római katolikus templomban. A program este 6 órakor kez
dődik.
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ElsŐ a celli csapat

Berzsenyi-nap
a gimnáziumban
Május 7-én rendezték a hagyományos Ber
zsenyi-napot a gimnáziumban. Ezen a napon
emlékeztek meg az iskola névadójáról, Ber
zsenyi Dánielről, aki 1776-ban ezen a napon
született Egyházashetyén.
Az emlékünnepségen elhangzott Káldi Já
nos: Kemenesalja és Berzsenyi: A közelítő
tél című klasszikussá vált verse, valamint
Weöres Sándor egyik megzenésített költemé
nye. A hagyományokhoz híven az iskola
énekkara elénekelte Berzsenyi: Búcsúzás Ke
menesaljától című művét.
A nap hátralévő részében a tanulók iskolai
mozi keretében megtekintették a III. Richárd
című történelmi filmet.
A Berzsenyi-nap kiemelt rendezvénye volt
a szintén hagyományos Ki tud többet Ma
gyarországról? című megyei vetélkedő, ame
lyet a gimnázium minden második évben ren
dez meg. Idén a megye hét iskolájának 4 fős
csapatai vettek reszt a versenyen, melynek fő
témája a 48-49-es szabadságharc és annak
elsiratása a történelemben cs a művészetben.
Az egésznapos „hősies" versengés végén a
harmadik helyet szerezte meg a szombathelyi

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium,
második lett a szintén szombathelyi Nagy La
jos Gimnázium, első helyen pedig a celldö
mölki Berzsenyi Dániel Gimnázium csapata
végzett.
A Berzsenyi Gimnáziumtól független zsűri

Megyei második helyezett
Az idei tanévben is meghirdet
te a Vas Megyei Pedagógiai In
tézet a technika tantárgy tanul
mányi versenyét. Az első fordu
lóban a tanulóknak kazettatarlót
kellett készíteniük. A megye te
rületéről beérkezett pályamun
kák készítői közül 16 tanulót hív
tak be az április 22-én, a Szom
bathelyi Derkovits iskolában
megrendezett döntőre. A Gáyerból hat 6. osztályos tanuló: Var
ga Tamás, Nagy Dániel, Reme
te S. Gergő, Somogyi László,
Tóth András és László István
kapott meghívást. A megadott
szempontok szerint gyermekjáté
kot kellett tervezni, kivitelezni és
arról teljes körű műszaki doku

tagja Süle Ferenc, az Ádám Jenő Zeneiskola
igazgatója. Bellérné Horváth Cecília, a
Kresznerics Ferenc Könyvtár igazgatója és
Szabó László, a Vas Megyei Pedagógiai In
tézet igazgatója volt.
-K.N.Fotó: V.L.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT
Központi orvosi ügyelet
Celldömölkön
Cím: Csontváry-patika • Telefon: 95/423-742

mentációt készíteni. A megyei
döntőn Nagy Dániel (6. a) I I .
helyezést ért el.

19.
21!.
21
22
23.
24
25
26
27.
28
29
30
31

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

MÁJUS
Nagy János
Pánykó Magdolna
Mcslerházy Gábor
Pánykó Magdolna
Szabó Ildikó
Kovács Zoltán
Bérdi Gusztáv
Gayer Tatjána
Pánykó Magdolna
Kiss Imre
Pánykó Magdolna
Sükösd Éva
Kovács Zoltán

Hajba Dezsőné
Horváth Katalin
Kurányíné K. Szilvia
Hajba Dezsőné
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia
Hajba Dezsőné
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia
Hajba Dezsőné
Horváth Katalin
Kurányiné K. Szilvia
Hajba Dezsőné

Polgári védelmi vetélkedő - körzeti döntő
A Ság hegy volt a helyszíne
annak az ifjúsági polgári vé
delmi vetélkedőnek, amit a sár
vári székhelyű körzeti polgári
védelmi parancsnokság szerve
zett.
A sárvár-celldömölki térség
ből 10 általános és 5 középisko
lás csapat küzdött meg az elmé
leti és gyakorlati feladatokkal.

A verseny alkalmával a szom
bathelyi polgári védelmi pa
rancsnokság, a Ccldömölki Ön
kéntes Tűzoltó Egyesület és a
celldömölki rendőrkapitányság
tagjai bemutatót tartottak a fia
taloknak.
A vetélkedő dobogós helye
zettjei:
Altalános iskolák: 1. Ostf-

fyasszonyfa, 2. Celldömölk
Gáycr, 3. Rábapaty.
Középiskolák: 1. Celldö
mölki Berzsenyi D. Gimnázi
um, 2. Sárvári Tinódi Gimnázi
um, 3. Celldömölki Műszaki
Szakközépiskola és Szakiskola.
A verseny szponzorai voltak:
CeldÖmölk Város Önkormány
zata, Kiscelli Patika, Balogh

Zsolt
vállalkozó,
Apáczai
Könyvkiadó és Könyvterjesztő
Kft., Pauz-Westermann Könyv
kiadó, FODAT, Premier Köny
vesbolt, Leier Autószerviz, Re
nault Molnár
Autószerviz,
CELLKOMP Kft., Bakó-Trex
Kft., GLOVITÁLIA, ABMAmro Bank, Kereskedelmi és
Hitelbank.
Völgyi
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Gondolatok, megjegyzések

két mondathoz

Berzsenyi és a 20. század,
Weöres és a „mozgalmi dal"
A sors kegyeltje vagyok cím
mel Berzsenyi Zsolt, a Berzsenyi
család sarja interjút adott Balogh
Józsefnek, az általam tisztelt
költőnek. Balogh Józsefet költé
szetéért, erőfeszítéseiért becsü
löm, így volt ez korábban, és
napjainkban is így van. Nem sze
retem, ha neve említésekor úgy
mondják vagy írják: költő-tanár,
vagy tanár-költő. Számomra 5
költő, szeretem a verseit, nagysimonyi éveitől figyelemmel kísé
rem a költészetét. Csupán meg
említem: Mécs László is mindig
visszautasította, ha úgy emleget
tek, hogy pap-költő. Azt mondta:
„ha pap vagyok, akkor nem köl
tő, ha költő vagyok, akkor nem
pap".
De a lényegre térve: amikor el
olvastam Berzsenyi Zsolt vála
szait Balog József kérdéseire,
egy mondat miatt szomorú let
tem. Távol áll tőlem, hogy a lab
dát visszadobjam, nem is lehet az
a tisztem. Inkább a mondatra
reagálok. „És Berzsenyi Dániel
bármennyire nagy költő is volt, a
mai embertől ez a költészet idő
ben és stílusban távoli már" - így
hangzott. Naponta, de hetente bi
zonyosan leemelem a polcomról
Berzsenyi kötelét. Nem az iránta
érzett ragaszkodás miatt, hanem
azért, mert rászorulok. így az
idézett mondat részemről nem
fogadható el. Talán nem nehez
telnek meg érte az érintetlek,
idézni sem szükséges Berzsenyi
verseiből, prózájából,
bizo
nyítékul hívni őt, hogy cáfoljuk
a kijelentést.
Tanulságul talán annyit: az in
terjúban „elejtett mondat" ne en

gedje becsukódni Berzsenyi mű
veinek kötetét. Bizonyosan senki
nem akarja így. kiváltképpen
pedig szükség, hogy a kritika a
költésszel vigyázva bánjon, ne
hogy a mereszt felénkké s a me
legszívűt hideggé tegye, s azáltal
szárnyaikat szegje." (Berzsenyi)
Ez a megjegyzés is mondhat va
lamit a mának.
A barátodról sokat hallani ma
napság, de arról nem beszéllek,
hogy verset írt Leninről - így
hangzott egy hozzám irányzott
mondat Weöres Sándorral kap
csolatban. Amennyire én isme
rem Weöres Sándor köllészctét
és magát a költői, Lenin-versről
nem tudok. Ezért arra kértem kö
zeli barátomat, hogy állítását bi
zonyítsa be. Akkor majd véle
ményt tudok mondani. (Bár
Weöres Sándor munkásságának
egésze másról szól, s nem zavar
na különösebben, hogy politikai
árnyalatai is vannak.)
Hamarosan kezemhez került a
Népszabadság 1999. március 13ai számában megjelent összeállí
tás egyik részlete, benne a kato
nai szövetségekről, így az 1955ben létrehozott Varsói Szerző
désről, majd a NATO-ról szóló
mondatok. A Varsói Szerződést
dicsőítendő versszöveget kértek
az illetékesek a „Dal a népek
egyetértéséről" című mozgalmi
induló
megalkotásához.
A
versszöveget tényleg Weöres írta
LENIN említése nélkül. Ennek
történetéről csak részleges isme
reteim vannak. Egy alkalommal
Weöressel beszélgetve ez is fel
merült, így amit most leírok, hi
telesnek mondható.

A Kossuth-bankó
Van nekem egy Kossuth-bankóm. Meg
sárgult, gyűrött papír ka ez, de nekem mégis
sokat jelent.
Ez a pénz a szépapámé volt. Egy tulipá
nos ládában Őrizgette a sok kitüntetéssel
együtt, amit az lS4SI49-cs
szabadság
harcban kapott. Azon tűnődöm, vajon ho
gyan szerezte ezeket az érdemrendeket.
Szinte látom szépapámat, ahogy egy na
pon, 1S4S nyarán jön haza a városból, ahol
éppen toborzás volt, és azt mondja a felesé
gének:
* Az írás szerzője első díjat nyeri a Kresziierics
Könyvtár irodalmi pályázatán.

Három neves költőt kérlek fel
a szöveg megírására, elsőként
Illyés Gyulát. O nem fogadia el,
kitérésének körülményeit nem is
merem, de azt tudom, hogy a ja
vaslata az volt: kérjék meg
Weöres Sanyit, talán ő elvállalja.
Számomra bizonyított, hogy az
akkor háttérbe szorított Weöres
Sándoron Illyés Gyula ezzel se
gíteni akart. így született meg a
„Vért és velőt" című vers, amely
az akkori követelményeknek ter
mészetesen megfelelt. (Zenéjét
Ránki György szerezte.) De ne
feledjük
például az utolsó

versszakát: „ / Dolgos kezünkkel
védjük a békét, / Földet, gyárat,
iskolát. / Dolgozni vágyunk, bé
két kívánunk, / Békés munkát,
nem pusztulást." / Ez is benne
van. Es amikor e sorokat írom,
arra gondolok, de jó volna, ha a
költőnek ez a valamikori kíván
sága beteljesülne. A szom
szédban dörögnek a fegyverek,
robbannak a bombák! Nem tu
dom, akad-e költő, aki erről fog
majd verset írni, és valaha, vala
kik szemrehányást tesznek-e ne
ki?
Weöres Sándor különben irtó
zott a politikától. A következőket
írta 1984-ben a Magyar Nemzet
nek, amikor megkérdezték tőle,
mit gondol Magyarország jövő
jéről. Megkérdezték még Kállai
Gyulát, Marx György akadémi
kust, Tóth Károly református
püspököt. Weöres Sándor így
vallolt:

Felelet körkérdésre
Mi a jövő? Még használatlan, puszta üresség.
jóvá vagy rosszá festi a képzeletünk.
Dolgozzunk s játsszunk csak a „most"-ban, sohsem a „majd" -ban,
mert nem sejthetjük, mit hoz az új ezerév:
stronciumos bombát? föld. víz, lég máglyahalálát?
vagy van-e józanság, megmaradás, virulás?
Gondja magyarnak, szomszéd népnek, távoli honnak,
lét és nemlét közt, ekkora vész sose volt."
Dala József

- No, asszony! Csomagold az ételt a ta
risznyámba, mert megyek harcolni!
Mivel szépapám igen vicces természetit
volt. felesége nem hitt neki. De ahogy bele
nézett a szemébe, látta, hogy komolyan
beszél, és nagy szabódva elkezdett csoma
golni. Mikor minden készen volt, elbúcsúz
tak egymástól, és szépapám elindult a csa
tába.
Sokáig nem hallottak felőle, de aztán egy
szeresük sorban kezdtek jönni a levelek. Irt
arról, hogy hiányzik a család, hogy meszsziről látta még Petőfit is. Telt-múlt az idő.
Négy hónap múlva kopogtattak az ajtón.
Szépanyám kinyitolta, és boldogság töltötte
el, mert viszontláthatta csatából hazajött
férjét. Szépapám nem üres kézzel jött, törött

karján egy kis tulipános ládát tartott. Mikor
felesége felnyitotta a ládát, elámult a cso
dálkozástól. A láda tele volt kitüntetéssel,
amiket férje a háborúban szerzett.
Szépapám sokáig őrizgette a ládikát a kitünletésekkel és a Kossuth-bankóval, míg
egyszer unokái elkérték tőle, mert katonás
dit játszottak éppen. Addig-addig játszottak,
míg eljátszották az összes kitüntetést, és a
tulipános ládában csak a Kossuth-bankó
maradt.
Ez a bankó most az enyém. Apáról fiúra
száll a családban, csakúgy, mint ez a régi
történet a szépapámról, aki harcolni ment.
Pőczc Flóra
Gáyer Gyula Általános Iskola 5. c
Celldömölk
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Az Új Kemenesalja önálló írások sorozatával emlékezik meg az
1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról.
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli
kemenesaljai történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézésé-
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vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körű
bemutatásával híradások, tudósítások formájában. Kérünk tehát
mindenkit, különösen is Kemenesalja településeinek krónikásait,
küldjék el megemlékező írásaikat.
A Szerk.

Petrich Soma, Petőfi árnyékában
Az utókor Petőfi árnyékaként
őrizte meg az Ostffyasszonyfán
vakációzó „négyesfogat" tagjá
nak, Orlai Petrich Somának az
emlékét, pedig művészete, embe
ri magatartása, a költőhöz fűződő
barátsága alapján ennél többet ér
demelne. Mezőberényben szüle
tett 1822-ben. Apja szűrszabó és
csizmadia, anyja Salkovics KaroIin, az ostffyasszonyfai Salkovics
mérnök testvére. Igényes szülei
őt is a híres soproni, majd pápai
kollégiumba küldték tanulni,
mert akkor ez jelentette a fel
emelkedést. A köztudat elsősor
ban a Petőfiről készített portréit
tartja számon. Az elsőt soproni
gimnazistaként festette. Ez az
arckép viszonzása volt annak a
versnek, amit 1839 nyarán hozzá
írt a költő. (Elhangzott Ostffyasszonyfán 1973-ban a Petőfi
szoba avatásakor. Szavalta id.
Varga Antal.)
Sopron után Pápán folytatta a
tanulmányait. Petőfi a soproni
katonáskodás után egyenesen
hozzá ment a diákszállásra. Itt
bővült a kör 1841-ben Jókaival,
aki szintén a pápai kollégiumban
tanult.
Petrich Soma alapító tagja volt
a híres pápai önképzőkörnek,
ahol Soma írta a jeleneteket, Pe
tőfi szavalt, Jókai festette a dísz
leteket. (Később cserélődtek a

Kazínczy és Kisfaludy találkozása

szerepek.) Tanulmányai után a
békés megyei főügyészi hivatal
ban dolgozott, majd Pestre ment.
Itt kezdődött festői pályája. Két
indíttatása volt ehhez. Egy abban
az időben nagy összegnek számí
tó (1000 Ft) ösztöndíj elnyerése
(1847), másrészt Papp Gábor ta
nulmánya, aki Petrich Somában
a modem nemzeti jellegű (ro
mantikus) képzőművészet meg
alapítóját üdvözölte. (Egyik az
anyagi alapot, a másik az erkölcsi
elismerést jelentette.)
Ez időtől Bécsben tanult, de a
48-as Forradalom kitörésekor ha
zajött. Pesten megfestette Petőfi
arcképét, remek rajzokat készí
tett Petőfi szüleiről és más, neves
személyekről. Egyébként a sza
badságharcban Guyon seregében
harcolt, megsebesült, és otthon
ápolták. (Keserű Katalin tanul
mányából.) 1849 júliusában Pe
tőfi és családja Petrich Soma
vendégeként
Mezőberényben
tartózkodott. Itt is elkezdett egy
Petőfi-portrét, amit sajnos nem
fejezhetett be, mert Petőfit a kö
telesség a csatába parancsolta.
Többet nem találkoztak.
A szabadságharc bukása utáni
időben az első nagy műve a I I .
Lajos holttestének megtalálása
című festménye volt. A fest
ménnyel Petőfi emlékét ébresz
tette Mohács - Világos párhuza-

mával. (1851). A kép ma Debre
cenben a püspöki palotában lát
ható. Az 50-es évek közepén
egymás után készüllek történeti
tárgyú festményei, s közben fel
vette az ORLAI művésznevet.
Ezeken a képeken a múlt dicső
eseményeit és hőseit állítja szem
be a néma tartomány idegen el
nyomóival és honi kiszolgálói
val.
Csak a cím szerint a legfonto
sabbak: Zách Felicián, Martinuzz
meggyilkoltatása. Hunyadi és
Czillci, Perényiné temeti a mohá
csi csata halottait. Jellemző rá
juk: a határozott mondanivaló, új
formai megoldások. Ebben az
időben „nagy ígéretként" messze
megelőzte kortársait. Nagy érde
mei vannak az új „formanyelv"
megalapozásában, bár a teljes ki
alakítását a későbbi festők fejez
ték be.
Székely Bertalan I I . Lajos
holttestének megtalálása (Orlai
ezt a témát jóval előbb megfes
tette) című festményének sikere
kor meleghangú levélben mon
dott köszönetet Orlainak, elis
merve a tőle tanultakat. Mun
kácsy Mihály festményei között
is találunk olyanokat, melyeknek
témáját Orlai jóval korábban fel
dolgozta. Ezenkívül mindkét fia
tal művészt - Székely Bertalant,
Munkácsy Mihályt - indulásuk
kor Orlai elismerő kritikával se
gítette a korabeli lapokban. Orlai
és Munkácsy egymástól függet
lenül is megfestették Milton-t,
„Az elveszett paradÍcsom"-ot
diktáló vak költőt. (Festményei
nek száma az itt említettekét jó
val meghaladja.) Nem elhanya
golhatóak képzőművészeti tanul
mányai, melyeket a Képzőművé
szeti Szemlében jelentetett meg.
Élete végéig készítette többré
szes visszaemlékezését Petőfiről.
Munkálkodása közben elveszí
tette kél felnőtt gyermekét, fele
ségét, s ő maga is sokat beteges
kedett. 1859-ben még egy csodá
latosat alkotott. A kompozíció cí
me: Kazinczy Ferenc és Kisfa
ludy Károly első találkozása.

Marastoni József: Orlai Petrich So
ma. 1861. Litográfia
Tartalma: A két irodalmi vezér
- két korszak (klasszicizmus és
romantika) találkozása. A két fő
alakon kívül olyan személyek
szerepelnek a képen, mint Bajza
József író, Toldi Ferenc iroda
lomtörténész, Vörösmarty M i 
hály költő, Szemere Pál nyel
vész, és más ismert közéleti mű
vészeti személyiségek. Nagy fel
adatot vállalt e személyek karak
teres megjelenítésével, a korhű
berendezés és kosztümök meg
festésével. Képével a találkozás
ünnepélyes
érzelmi-gondolati
nagyszerűségét ragadja meg.
Jelentősek még irodalmi ihle
tésű illusztrációi, portréi: Vörös
marty: Szép Ilonka (sorozat), Pe
tőfi: Bolond Istók...stb. Művei
vitathatatlanul fontos nemzeti ér
tekeink közé tartoznak. Sajnála
tos, hogy bár kortársai előtt járt,
nem sikerült neki a képzőművé
szetben Vörösmarty, Petőfi szint
jére emelkedni.
1880-ban, 58 évesen halt meg,
Mezőberényben nyugszik. Emlé
két síremlékén túl a mezőberényi
evangélikus templom oltárképe
és több más oltárkép is őrzi. (Kö
zelünkben Csikvándon.) Az ed
digiek bizonyítják, hogy szemé
lyét sokkal rangosabb hely illeti
meg a magyar képzőművészet
ben, mint ahogy a köztudat szá
mon tartja. Életének, művé
szetének felvillantásával akartam
felhívni a figyelmet, hogy „Pető
fi árnyékában" Orlai is kötődik
Kemenesaljához az ostffyaszszonyfai nyaralások révén.
Balogh Ernő
tanár
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Felújították a balatonberényi gyermeküdülőt
Kívül-belül megszépítve várja a pihenni,
üdülni vágyókat már az előszezonban a Vas Me
gyei önkonnányzat Balatonberényi Gyermek
üdülője.
A kedvelt balatoni pihenőhely szinte teljes
felújítására mintegy 7 millió Ft-ot költöttek, s
az sem mellékes, hogy a konyhát is modernizál
ták. Kiss Pál, az üdülőcentrum vezetője elmond
ta: 1976 óta működik a 300 személyes vízparti
létesítmény, ahol évenként mintegy 3500 ven
dég élvezheti a napfényt, a vizet, a természet
adta lehetőségeket.
Az üdülő nagy értéke az önkormányzatnak,
a megyének, hiszen ideális gyermekparadi
csom; a közvetlen vízparti háromszintes épület
ben minden feltétel rendelkezésre áll a megfe
lelő ellátáshoz. S ami a fő, a kisgyermekes szü
lők is nyugodtan elengedhetik csemetéjüket
oda, mivel nem kell félniük a víz mélységétől,
hiszen 8-900 méterig be lehet gyalogolni a ma
gyar tengerbe különösebb veszély nélkül. Háló
szobák, mosdók, fürdők, társalgók és ideális
nagyságú étterem áll a vendégek rendelkezésé

re. A saját strandon természetesen ingyen hasz
nálhatók a csónakok, vízibiciklik, de vannak
labdajátékokra alkalmas pályák és műanyag bo
rítású teniszpálya, valamint kerékpárokat sem
kell hazulról cipelni.
Az önkormányzat művelődési és sport titkár
sága, valamint az üdülő vezetése szakmai tábo
rokat, továbbképzéseket is szervez, sőt elő- és
utószezonban is van lehetőség hazai és nemzet
közi programok bonyolítására, vagy nyugdíja
sok üdültetésére. Legutóbb a grazi sportiskola
edzőtábora foglalta le az épület egy részét és
szombathelyi mozgássérültek is pihenhetnek
éppúgy, mint a vasi nyugdíjasok.
Az igazi nyári turnusok az iskolaszünet első
napjait követően, június 19-cveI kezdődnek.
Közlük igazán kiemelkedő programnak számít
a matematika és a német-angol nyelvi tábor.
Aztán 9 turnusban vasi és külföldi általános is
kolások veszik birtokba az üdülő létesítményeit.
Vas megye vendégeiként 30-30 muravidéki és
vajdahunyadi vendéget is köszönthelnek majd
augusztus 6-tól 13-ig a táborban.

Persze nemcsak arról híres ez az üdülő, hogy
természeti adottságai kiválóak, hanem arról is,
hogy a személyzet- Kiss Pál vezetésével - igazi
gazdája mindennek.
Olyannyira, hogy saját maguk is hozzájárul
nak a működtetési és karbantartási költségek
előteremtéséhez. Bevételük példaadó, hiszen
csaknem 41 millió Ft-ot „termelnek" évente
szolgáltatásaikkal, ók ugyanis azon ritka kivétel
közé tartoznak, akik nemcsak elő-, fő- és
utószezoni bevételeket könyvelhetnek el,
hanem télen is foglalkoztatnak embereket, és
ebből is sok pénz származik. Vagyis az üzem
szerűen működtetett pékség nemcsak a kör
nyékbeli településeket látja el friss kenyérrel,
finom- és péksüteménnyel, hanem a téli idő
szakban zsemlemorzsát gyártanak, amit aztán
értékesítenek.
Tevékenységükkel így járulnak hozzá
komplex módon a megye lakossága egy ré
szének fizikai és szellemi megújulásához, ille
tőleg az Önkormányzat bevételeinek kiegészíté
séhez.

Interneten a Vasi Szemle
Világhálón a Vasi Szemle!
Nagy örömmel közöljük, hogy az
Internet révén újabb olvasók soka
sága fedezheti fel a megyei köz
gyűlés tudományos és kulturális
folyóiratát. Remények szerint ezzel
a Vasi Szemle, mely a magyar vi
dék legrégebben alapított és ma is
működő tudományos folyóirata, új
távlatok előtt áll.
Az Internet kifejezés, az ebből
adódó lehetőségek nyilván csak
azoknak mondanak valamit - nem
is keveset -, akik rá tudnak csatla
kozni a világhálóra, vagyis min
den, ami érdekli őket, pillanatok
alatt az íróasztalon terem a techni
ka jóvoltából. Bécs és New York

Alpok-Adria

történései abban a szobában látha
tók, amelyben az ehhez szükséges
számítógép és egyéb kellékek
megtalálhatók. A szolgáltató tehát
utat nyit a világra, és ina már helyi
hívásdíjjal hozzáférhetővé teszi
például a Vasi Szemlét is. Lehet,
hogy mindazon tanulmányok és
Vas megyei értékek, melyekről hírt
ad a Vasi Szemle, másutt, a világ
inás táján is értékké válnak a tech
nika közreműködésével.
Ha belelapozunk a tudományos
és kulturális folyóirat idei munka
tervébe, akkor láthatjuk, hogy dr.
Gyurácz Ferenc főszerkesztő sor
ra veszi az egyes lapszámok terve
it, így kiemeli a természetvédelem

Munkaközösség

Megyénk a soros elnök
Mint már bizonyára ismeretes, az idei évtől Vas megye tölti
be az Alpok-Adria Munkaközösség soros elnöki tisztét. így Markó Péter, a megyei közgyűlés elnöke látja el két évig ezt a
rendkívül fontos feladatot. Ily módon ez a pici megye nemcsak
megmutathatja szellemi és épített értékeit, múltját, örökségét, ha
nem befolyást is gyakorolhat a jövő Európájára, az együttműkö
dés fejlesztésére.
A nemzetközi szervezet működtetésében jelentős szerepe van
a Vezető Tisztviselők Bizottságának, melynek elnöke két éven
át dr. Kun László, Vas Megye Önkormányzatának főjegyzője.

témakörét, az azzzal foglalkozó
szakmai közösséget és a régió ter
mészetvédelmi tájegységeit. Be
mutatja a megye egyházainak tör
ténetét éppúgy, mint a Markusovszky Kórház orvosainak mun
kásságában a legújabb tudományos
eredményeket. Külön szám foglal
kozik az 1848-as forradalommal, a
szabadságharccal. És az sem vélet
len, hogy megemlékezés készül „a
városalapító" Szily püspök halálá
nak 200. évfordulója alkalmából.
A lap nem is lenne élő, ha nem
foglalkozna a manapság mindenkit
izgató regionalizmus kérdésével.
Új törekvése a szerkesztőségnek,
hogy angol nyelvű összefoglalót is
közöljön idén, ami egyúttal meg
könnyíti a már említett világhálón
történő bemutatkozást. Hiszen nem
kell különösebben bizonygatni,
hogy a magyar nyelven közölt leg
csodálatosabb felfedezés vagy
egyéb tárgyi érték bemutatása mily
nehezen érthető azok számára, akik
nem e tájékon születtek. Vagyis az
angol nyelvű összefoglalók közlé
se legalább olyan eredményesek
lehelnek, mint a világháló léte.
Egyébként is a megújult fonna,
a nívós belső - közte az új rovatok
- méltón emlékeztetnek a páveli
Örökségre - Bendefy László,
Szendy László, Géfin Gyula vagy
Horváth Ferenc és Gál József gon

dolatiságára, törekvéseire. Ez teszi
ma is naggyá, értékessé a Vasi
Szemlét, mely az elmúlt évben ta
lán túllépett korábbi keretcin, és az
évenkénti hat szám megjelenésé
vel, az abban közölt publikációk
kal immár széles rétegekhez is
szól. A tudományos folyóiratot
ugyanis felfedezte a „kevésbé tu
dományos sajtó", vagyis a Vas Né
pe és más média. Magyarul sokkal
többen olvashatták mindazokat a
tényeket, amelyeket például az or
vosi eredményekről, netán a me
gyei kastélyok történetéről, vagy
történelmi családokról közölt a Va
si Szemle.
Ezek után az sem véletlen, hogy
nőtt az olvasók száma, gyarapodott
az előfizetői kör; mindezek bizo
nyítják, hogy a megye szellemi éle
tében sokkal nagyobb a súlya a fo
lyóiratnak, mint nemrégiben volt.
Ezt nemcsak nívódíjak bizonyítják,
hanem az a hatás, ami érzékelhető
az igényes polgár gondolkodásá
ban.
Reméljük, hogy a Vasi Szemle
például művészettörténeti, rovarta
ni, nyelvészeti, orvosi, néprajzi,
pszichoterápiái, mező- és erdőgaz
dálkodási, élelmiszeripari tanul
mányai elősegítik Szombathely és
Vas megye regionális szerepköré
nek megtalálását, fejlesztését; ezál
tal pedig újabb és újabb távlatok
tárulnak fel szellemi és anyagi gaz
dagodásunkban. Ehhez pedig jó se
gítő terep lehet az Internet.
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Ötször kaptak már arany

minősítést

Húszéves a kemenesmagasi citerazenekar
Idén ünnepli megalakulásának
20. évfordulóját a kemenesmaga
si citerazenekar. Ez alkalomból a
közelmúltban bensőséges han
gulatú népzenei - népláncest
keretében emlékeztek az elmúlt
20 év eredményeiről. Az esemé
nyen köszöntötték az alapító ta
gokat.
A tizenkét alapító tag közül
hatan már nem lehettek jelen,
emléküket egy szál gyertya fénye
idézte a színpadon. Akikért a
gyertya égett, név szerint: id.
Berghoffer Sándor, Guóth Ist
ván, Szűcs Imre, Iványi Gyula,
Szűcs Kálmán, Rácz Sándor.
Hatan ajándékot veitek át Se

bestyén Zoltántól, a citerazene
kar és népdalkör vezetőjétől:
Horváth Sándor, Horváth La
jos, a 94 éves Nagy Lajos, Tö
rök Tamás, Kiss Gyula és Recse Ferenc. Ezután az alapítók a
régi műsoraikból citeráztak és
énekeltek. Két testvér: Horváth
Sándor és Horváth Lajos különkülön is megmutatta tehetségét, s
azt, hogy tudásuk 60 év felelt is
ragyogóan csillog.
A jubileum alkalmából szép
műsort adtak a helyi iskola nép
táncosai Goráczné Nagy And
rea vezetésével. Meghívottként
fellépett a Csornai ÁFÉSZ Citerazenckara; a tizenegy cilerás lát

Nagy István: Noé bárkájában

ványban és színvonalban is ma
radandót adott a nagylermet
megtöltő közönségnek.
A Kemenesmagasi Citeraze
nekar jelenlegi tagjai bizo
nyították, hogy méltó követői az
elődöknek. Bravúros, magas
technikai tudást követelő műsort
adtak elő, amit vastapssal jutal
mazott a közönség. Az est zárá
saként fellépett az Egyesített Ci
terazenekar és Népdalkör is. A
közel háromórás műsor kitűnő
hangulatban ért véget.
*
AITÓI

is érdemes szót ejteni.

hogy a kemenesmagasi dalosok
és citerások nem csak a falunak,
hanem szűkebb hazánknak, Ke
menesaljának is egyik patinás,
meghatározó amatőr népzenei
együttesét alkotják, akikre mél
tán lehetünk büszkék. Az ötszö
rös arany minősítéssel rendelke
ző együttes járt már Ausztriában,
Németországban, Erdély legtávolibb szegletében, a hétfalusi
csángó magyaroknál is!
Közel háromszáz szereplésen
túl büszkén hirdetik: él még a
magyar népdal, s vele magyarsá
gunk, emberségünk, s minden,
ami szép és jó...
V.L.

ZORD MARCELL

Óh, pénz
Miattad törnek
bilincset, faiat;
miihelyben, gyárban
légben, föld alatt.
Véres verejtéknek
is lehetsz az ára,
de táncolhatsz vígan
a kártyák szavára.
Hol itt vagy, hol ott
kacéran állva;
féltve őrizve,
vagy meg sem számlálva.
Menteden sírnak,
jöttödén örülnek;
tiszteletedre
tőrt köszörülnek.

Király és koldus
remegi kegyed,
dicsér, magasztal,
ifjú, vén s gyerek!
Lehetsz tudás, cél, titok,
miattad izzanak
gonosz tűzhelyek felett
furcsa lombikok.
Te vagy a könny,
az átok, a vér,
te vagy az idő,
te vagy a tér!
Te vagy az öröm
szerelem és csók,
miattad gyártanak
bölcsöt, koporsót.

Te vagy az ész,
te vagy az erő,
te vagy az élethalál-keverő.
Neked emellek templomot,
mulatják hatalmad
égő vetések,
üszkösült romok.
Szentnek imádnak
és igaznak hisznek,
egymást könnyedén
Ölék meg érted ...
hajszolnak, űznek
annál jobban minél több
nyomodban a vétek.
Mert bírásod legédesebb
s ahol jelen vagy
nincs fájás, nincs seb.

Te érted követ igézve a nő
általad lesz hűtlen
az igaz szerető.
Pénz! Óh Pénz! Te szent!
Adnak érted halált, életet,
testet, léleket! Mindent!
Mert, ahol te vagy, ott
nem ismernek nincsent.
Üdv a csengésed
zizegésed kéj,
csillogó érc
cifra papírszegély,
hívő és pogány
térdel elébed ...
Óh, Pénz! Óh, Pénz:
Imádunk téged!
(Közreadja: Nádasdy Lajos)

Vasvári koncert
Május 22-én a Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar Vasvárra
utazik, ahol 8 kórus vesz részt a hagyományos kórustalálkozón.
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Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete
9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 22. fsz. 4/A.
Pénzforgalmi jelzőszám:11747006 20006929
(OTP Kereskedelmi Bank Rt.)
Adóigazgatási szám: 19896551-2-18
Telefon/Fax: 94/314-564

A súlyosan mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvez
ményeit változatlanul a többször
módosított 164/1995. (XII. 27.)
Korm. rendelet szabályozza. Ér
tesüléseink szerint ebben az év
ben nem várható c jogszabály
módosítása. Viszont a kedvez
ményekre
jogosító
jövede
lemhatár az 1999. január l-jén
érvényes legkisebb öregségi
nyugdíj összegének a két és fél
szerese.
Több éve szerepel a rendelet
ben, mégsem eléggé köztudomá
sú, ezért külön felhívjuk a figyel
mei arra, hogy a gépkocsi szerzé
si támogatás nem csak személy
gépkocsi vásárlására használható

fel, hanem a megyei rehabilitáci
ós főorvos javaslata alapján a se
gédmotoros kerékpárnak minő
sülő három- vagy négykerekű
jármű, illetőleg a járműnek nem
minősülő, sík úton önerejéből 6
km/óra sebességnél gyorsabban
haladni nem képes gépi meghaj
tású kerekesszék vásárlásához is.
Ez a lehetőség azon tagjaink
számára előnyös, akiknek sem
jogosítványuk, sem pedig olyan,
a rendeletben meghatározott kö
zeli hozzátartozójuk nincs (pl. a
szülő autóját csak bizonyos ese
tekben vezetheti a gyermeke),
aki őt szálUtaná. Mivel az ilyen
közlekedési eszközök vonatko
zásában szinte teljesen kizárható,

Hivatalos közlemény
Tájékoztatjuk azon állampolgárokat, akik cselekvőképességet
kizáró gondnokság alatt álló személy(ek) gondnokai, hogy jog
szabályi változás miatt (13/1999. [II. 1.] számú Kormány rendelet
61. §) a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett és
korábban személyazonosító igazolványát a rendelet hatályba
lépését (1999. március 2.) követő hat 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.
Olldömülki Rendőrkapitányság
Igazgatásri?ndészi;li Osztály

Megváltozott
nyitva tartás

hogy azt ne a jogosult használja,
ezért az ezek megszerzésére vo
natkozó kérelmeket az Egyesület
fokozottan támogatja. A tájékoz
tatónk további részében talál is
ilyen közlekedési eszközökre vo
natkozó hirdetést.
A rendelet hosszú és a vitás
esetek eldöntésénél egy kivona
tot nem lehet alapul venni. Emi
att nem is vállalkozunk a teljes
szöveg közlésére, hanem azt ja
vasoljuk Önnek, ha úgy véli,
hogy az ügyében tévesen alkal
mazzák ezt a jogszabályt, akkor
a helyi csoportja titkárától vagy
az egyesületi irodától kérjen ta
nácsot.
Ha Ön igényli, hogy 1999. év
ben egyesületünk járjon közbe a
gépkocsiszerzési ügyében, akkor
ezt szíveskedjek június 5-ig meg
írni az egyesületi irodának. A le
vél tartalmazza azt is, hogy mire
használja majd az autót (pl. mun
kába, iskolába járás), van-e Ön
nek jogosítványa (ha nincs, ak
kor ki fogja Önt szállítani), egye
dül él-e vagy családfenntartó, je
lenleg rendelkezik-e járművel
vagy sem.
1998-ban a szerzési támoga
tást igénylőknek ismét csak kb.
az 50%-a volt egyesületi tag! A
tavalyi méltatlankodásunk hatá
sára idén már 65 gepkocsiszerzési és 5 átalakítási utalvány került
eloszlásra. Az egyesület által ja

vasolt személyekről a vezetőség
döntött, mégpedig azt is kitűzve,
hogy a javaslatot a Vas megyei
Közigazgatási Hivatal előtt kép
viselő dr. Dalos János társelnök
milyen keretek között fogadhat
el kompromisszumot. Megítélé
sünk szerint a közigazgatási hi
vatal az elbírálás során helytelen
mérlegelési elveket követett (az
életkörülmények, az autóhaszná
lat célja elé több esetben, minden
egyéb szempontot mellőzve csak
a kérelem beadási időpontját te
kintette a legfőbb indoknak),
ezért most elsőízben fordult elő
az, hogy a véleményező bizott
ságban nem alakult ki egységes,
minden bizottsági tag által elfo
gadható álláspont. Pótkeret nem
volt, viszont ketten visszaadták
az utalványt.
Felkérjük az ún. parkolási en
gedéllyel rendelkező tagjainkat,
hogy várakozáskor az engedélyt
a szélvédő mögé - kívülről jól
láthatóan - mindenkor helyezze
el, mert így felesleges utólagos
magyarázkodástól, utánjárástól
kímélheti meg önmagát.
Az sem árt, ha időnként ellen
őrzi, érvényes-e még az engedé
lye. Ha lejárt, akkor az azt kiadó
polgármesteri hivataltól kell kér
ni az érvényességi ideje meg
hosszabbítását.
Mozgássérültek
Vas Megyei Egyesülete

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja
1999. április 1-jétŐl

A celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár érte
síti olvasóit, hogy a felnőtt
részleg a könyvtárosok to
vábbképzése miatt a követ
kezők szerint tart nyitva

• egy évre
D fel évre
D negyedévre

948 forint,
474 forint,
237 forint.

Kérjük, az előfizetés időtartamái jelölje X-szel!

1999. február 8-tól
május 31-ig:
Hétfő, csütörtök,
péntek: 12-18 óráig
Kedd, szerda: 9-18 óráig
Szombat: 9-12.30-ig

Név:
Cím:

A gyermekrészleg
nyitva tartása változatlan.
¡999. június 1-től
a korábbi nyitva tartás
szerint várjuk Önöket!
SZÍVES
MEGÉRTÉSÜKET
KÖSZÖNJÜK

Közlekedési tájékoztató
mozgássérülteknek

Dálum:

L

Aláírás:

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak
további lájékozialást.

J
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Eddig ez volt a legjobb

Alsósági tavaszi napok - nyolcadszor
Valószínűleg igaza lehet an
nak a nézőnek, aki az Alsósági
tavaszi napok zárónapján úgy vé
lekedett: eddig ez volt a „leg
jobb". Valóban: egy jól szerve
zett, színvonalas programokkal
szolgáló ünnepet varázsoltak a
rendezők - a Kemenesaljái Mű
velődési Központ és az alsósági

iskola - a helybéliek és az érdek
lődő vendégek részérc.
A háromnapos programban
mindenki megtalálhatta a neki
megfelelőt. Alapos szervezett
séggel váltották egymást a kultu
rális és sportprogramok. Kiemel
kedő és emlékezetes volt a vas
váriak formációs tánccsoportja, a

Szandi-koncert és az általános is
kolások szombat esti gálája. So
kat tapsoltak a nézők - akik min
den eseményen szép számmal
voltak jelen - az óvodások, a mazsorettek, az acrobikosok és az
öregek otthona kórusának.
A fesztiválon külföldi vendé
gek is jelen voltak az osztrák

12
Neudau polgármestere, az ottan
iskola tanulói, tanárai személyé
ben.
A sportprogramok már a meg
nyitó előtt elkezdődtek, ugyani;
az alsósági pályán rendezték me^
a Mozdonyvezetők Szakszerve
zete országos labdarúgó bajnok
ságának elődöntőit. Szombator
ebéd után alsósági és neudau:
kisdiákok versengtek egymássá
a tornacsarnokban.
Másnar.
ugyancsak a tornacsarnok volt í
színhelye az utcák-terek labdaní
gó-bajnokságának, s közben még
egy testépítő bemutatót is láthat
tunk Szabados Szilárd előadásá
ban.
Az egyéb programok közöt
egy hasznos találkozó is lezajlót
az Alsóságról elszármazottak é;
a városrész képviselői között. Ér
dekes tapasztalatokat hozott a:
író-olvasó találkozó. Az állatba
rátok kutyabemutatón gyönyör
ködhettek négylábú kedvenceik
ben. Akinek pedig táncolni valí
kedve volt, utcabálon szórakoz
hatott.
A programok sorát a most mái
a hagyományos ökumenikus is
tentisztelet zárta, amit ezúttal a;
evangélikus templomban tartót
tak.
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Elsők lettek
a celldömölki
„focipalánták
Remek hangulatú óvodás labdarúgó-tornát
rendeztek április 24-én az alsósági sportcsar
nokban. A résztvevő csapatok: Szombathely,
Sárvár, Kaposvár, Celldömölk. A Balhási
István által felkészített celli ovisok remek
teljesítménnyel, minden mérkőzést megnyer
ve végeztek az első helyen.
A torna legjobb kapusa címet is celli foci
palánta, Taliszter Krisztián kapta. Még a
mérkőzések után lebonyolított bü'ntetőrúgó
versenynek is celli győztese lett Vajda Milán
személyében.
A torna sikeres lebonyolításáért köszönet
a szülőknek és más támogatóknak.
Képünkön a sárvári tornán szerepelt csapat
látható.

1900 * SZÁZÉVES A C E L L I S P O R T * 2000
Celldömölkön 1900. november 11-én alakult meg az első
sportegyesület, a Kis-Czelli Korcsolyás Egylet. Ettől az idő
ponttól számítjuk a város szervezett sportéletének létrejöttét.
A közelgő jubileumra való tekintettel az Új Kemenesalja el
következő számaiban egy-egy sporttörténeti szempontból je
lentősebb esemény felelevenítésével kívánunk emlékezni a
celldömölki sportélet első évszázadára.
1921. Sportszempontból esetályban szereplő Szombathelyi
ménydús év volt. A sok sport MÁV SE csapatát, természetesen
esemény közül hármat emelnék újfent Celldömölkre. A meghí
ki. Elsőnek azt, hogy Péter-Pál
vást a vasutascsapat elfogadta, és
napján figyelemre méltó ered ha tartalékosán is. de megjelent a
ményt produkáltak a CSE labda megbeszélt időpontban a vásárté
rúgói. Visszavágó mérkőzésre ri pályán.
invitálták a szombathelyi aloszAz egyre eredményesebben

szereplő celli labdarúgócsapat
iránt a városban megnőtt az ér
deklődés, sokan látogatták a mér
kőzéseket, így volt ez az érdekes
nek ígérkező Haladás elleni talál
kozón is. A kíváncsi nézők nem
csalódtak, a kedvencek „lelkes és
ambiciózus" játékkal 1:0 arány
ban legyőzték a szombathelyi fi
úkat. A mérkőzésről írta a Vas
vármegye című lap: „A MAV há
rom tartalékkal felálló első csa
pata 1:0 arányú vereséget szen
vedett a Celldömölki SE lelkesen
játszó csapatától. A mérkőzés
mindvégig heves, de fair lefolyá
sú volt. A celldömölkiek gólját a
MÁ V mindenáron ki akarta
egyenlíteni, de azok lelkes játéka
minden akciót meghiúsított."
A másik említésre méltó ese
mény a labdarúgó-mérkőzést kö
vető negyedik napon történt.
MOVE sportnapot rendeztek,
melyen rendhagyó atlétikai ver
senyre is sor került. Rendhagyó
volt, mert a sági erdŐszélcn ren
dezték. A versenyzők, a vezetők
és a nézők gyalogosan „lerán
dullak Ságra sűrű csapatokkal".
Alsóság lakói nem tudták mire
vélni a nagy tömeget, de mikor
értesültek a várható eseményről,
sokan csatlakoztak a cellickhez.
Azoknak, akik nem ijedtek meg
egy kis sétától, kellemes szóra
kozásban volt részük.
Az atlétikai versenyen Rosta
István aratott nagy sikert. Meg

nyerte a 100 és 200 méteres sík
futást, magasban ugrott 152,5
cm-t, távolban pedig 460 cm-t. A
súlyt Torma Mihály 7,60-ra, míg
a diszkoszt Fülöp István 30 mé
terre dobta el. Az „öregek" 100
m-es futóversenyét Károlyi István
nyerte meg, kapott is érte 10 db
szivart. A többiek Simon József
egyesületi elnök által felajánlott
tiszteletdíjakkal tértek haza.
Valószínű*, hogy a harmadik
eseményt a CSE sági szereplése
idézte elő. Ugyanis a sághegyi
bányászok is elhatározták, hogy
megalakítják
a
bazaltbánya
„munkás sportegyesületét". Au
gusztus 14-én - Mester Gergő
vendéglőjében - a leendő sport
egyesület javára nagyszabású
„táncvigalmat" rendeztek. A
tánceslélyen megjelent Lázár Fe
renc bányatulajdonos is, aki kez
detben szintén támogatta a sport
egyesület alakításának gondola
tát. Ezt azzal is bizonyította,
hogy megvásárolta már a labda
rúgók felszerelését, de a bazalt
bányászok közbejött sztrájkja vé
gül is meghiúsította az egyesület
megalakulását. A felszerelés nem
veszett kárba, azt a Celldömölki
Törekvés
Sportegyesületnek
adományozta.
- tim A fényképen a Haladás elleni
győztes csapat támadósora látha
tó. Balról: Szita István, Rosta Ist
ván, Nóvák Ferenc, Vajai Ká
roly, Kovács Ferenc.

ÚJ K E M E N E S A L J A

14

IW9. M Á J U S 20.

Bajnok az NB III-ban a CVSE-Antók Nyomda
A pályán a celli csapat igazolta helyezését
Herendi Porcelángyár SK-CVSE-Antók Nyomda 0-3 (0-2)
Herend, 400 néző. Vezette: Garab József (Kapuvár), pj.: Kajlár, Nagy
Herend: Ónodi - Bíró, Giron,
Végh, Nagy L. - Nagy Z., Huber,
Názer, Gouemouni - Rózsa,
Nagy K. Edző: Nyitrai Ferenc.
Celldömölk: Szép - Latyák,
Csákvári, Bognár, Stiber - Do
bány, Kelemen, SzőllŐsi, Len
gyel - Szálai, Hegyi. Edző: Fedor Sándor.
Csere: Názer helyett Borsos és
Rózsa helyett Avas a szünetben,
Szálai helyett Bodor a 62., Kele
men helyett Lukács a 66., Nagy
K. helyett Ékes a 69., Dobány he
lyett Molnár a 83. percben.
Sárga lap: Gouemouni bukta
tásért a 45., Hegyi reklamálásért
a 82. percben.
Szögletarány: 1:8 (1:4).
Az éllovas és a sereghajtó ta-

lálkozóján a várakozásnak meg
felelő
mérkőzésnek
lehetlek
szemtanúi a CVSE csapatát elkí
sérő nézők. A celli csapat újra
meggyőzte a híveit arról, hogy a
Bakony-csoportban miért áll oly
közel a bajnoki címhez. A mérkő
zésen végig mezőnyfölényben ját
szott az Antók Nyomda csapata.
A győzelem megszerzése egy pil
lanatig sem volt kétséges, a gól
különbséget csak Ónodi bravú
ros védései tudták a minimumra
csökkenteni. A 0-3-as eredmény
kialakulásához azonban elég volt
két durva védelmi hiba és egy rit
kán látható felsősarkos találat.
Ez utóbbi szerzőjének e remek ta
lálattal sikerült feliratkozni a ha
zai góllövőlistára. Az első félidei

magabiztos, könnyed játszado
zást a második félidőben látvá
nyos játék követte. A publikum
pedig kedvére szórakozott a
mérkőzésen. Soha rosszabb játé
kot!
10. perc: Latyák cselezgetett
a jobb szélen, átjátszotta védőjét,
és az alapvonalról laposan kapu
elé rúgta a labdát. Ónodi vetődve
akart lisztázni, de játékostársa ki
rúgta a kapus kezéből a labdát,
melyet Kelemen egyből a kapuba
pofozott (0-1).
37. perc: A nagy kedvvel ka
pura tüzelő Csákvári a félpályá
ról ívelt a felfutó Latyák felé. A
labdát a kétségbeesetten menteni
akaró védő érte el, s ahelyett,
hogy kiemelte volna szögletre,

visszasarkallta Latyák elé, aki 14
méterről kilőtte Ónodi kapus ka
pujának bal sarkát (0-2).
50. perc: Ónodi a megelőző
egy perc alatt két bravúros védést
mutatott be, de harmadszor már
ő is tehetetlen volt. Csákvári és
Szálai adogatásával közelített a
celli csapat Ónodi kapujához.
Szálai észrevette, hogy Hegyit
őrizetlenül hagyták a 16-os előtt,
ezért átengedte neki a labdát, aki
maga elé tette, és ballal 17 mé
terről óriási gólt ragasztott a kapu
bal felső sarkába (0-3).
Fedor Sándor: Látványos já
tékkal magabiztos győzelmet érlünk el. Bízom abban, hogy a
Lenti TE elleni mérkőzésen csa
patom az országban elsőnek szer
zi meg az amatőr csapatok közül
a bajnoki címet.
Jók: Csákvári, Lastyák, Len
gyel, Hegyi.
Ifjúsági mérkőzés: HerendCelldömölk 1:5 (0:1).

pítették. Felejthetetlen örömper
ceknek lehettek tanúi a csapat hí
vei. A sportruházattól megfosz
tott játékosokat vastaps kísérte az
CVSE-Antók Nyomda-Lenti T E 1-0 (0-0)
öltözőbe, majd pedig a késő éj
Celldömölk, 100 néző. Vezette: Bősze Gyula (Győr), pj.: Hofbauer, Végh
szakába hajló ünneplés a sport
CelldÖmölk: Szép - Latyák, munkára. Győzelemmel lett baj népi hangulathoz a sportszerűen büfében folytatódott.
Csákvári, Bognár, Stiber - Bo nok a CVSE-Antók Nyomda. Az játszó Lenti TE méltó partner
10. perc: Az első félidő egyet
199912000. évi bajnokságban NB volt. A mérkőzés végét jelző ftár- len, kapura veszélyes támadását
dor, Kelemen, Szőllősi, Lengyel
- Győrvári, Szálai. Edző: Fedor H-es csapata lesz a városnak, és mas sípszó után pezsgőfürdővel
a vendégcsapat vezette. A jobb
ezt - a közelgő százéves jubile köszöntölték a szurkolók a város oldalon felfutó Szabó T. elől
Sándor.
Lenti: Vincze - Szabó T., Tö umra való tekintettel — remélhe minden idők legeredményesebb Szép kifutással és merész bevecsapatát. A játékosok Fedor Sán tődéssel azonban hárítani tudott.
rök, Varga, Fentős - Pacsai, tően a városatyák is értékelni
dor edzőt és Antók Zoltán szak
Mentes, Németh, Hadrik - Mar- fogják. A sportszerű mérkőzésre
48. perc: A második félidőt
kotán. Rántás. Edző: Fentős Pál. jellemző, hogy még egy sárga la osztályvezetőt a közönség nagy egy kimaradt celli helyzet vezet
Csere: Bodor helyett Dobány pot sem kellett kiosztani. Az ün- ollézása közben a „felhőkbe" re- te be. A jobb oldalról belőtt szög
és Szabó T. helyett Sulyok a szü
letet Szőllősi 7 méterről fejelte a
netben. Győrvári helyett Lukács
jobb sarokra. Már mindenki gólt
a 67., Bognár helyett Molnár a
kiáltott, de Vincze kapus bravú
77. percben.
ros vetődéssel hárított.
Szögletarány: 6:2 (2:0)
53. perc: A vendégcsapat tá
Sporttörténeti mérkőzést lát
madása végén Rántás kapott a
hattak a nézők. Celldömölk
jobb oldalon labdát, de a kifutó
sporttörténetében először avat
Szép kapus mellett száz százalé
tak az NB [H-ban bajnokcsapa
kos helyzetben gyatrán mellé
tot. A mérkőzés színvonala ugyan
pörgetett.
a várakozás alatt maradt, a Lenti
60. perc: Eldőlt a mérkőzés
TE védekező taktikájának nehe
sorsa. Szőllősi indította nagysze
zen találták meg a játékosok az
rű átadással Lengyelt a bal olda
ellenszerét, de a mezőnyfölényt
lon. A támadó egy szép csellel
végül is sikerült a második fél
becsapta a védőjét, majd az alap
időben gólra váltani. A döntetlen
vonal közeléből belőtte középre
is elegendő lett volna a bajnoki
a labdát, ahol az érkező Kelemen
címhez, s talán ezért kevesebbet
8 méterről védhetetlenül fejelt
kockáztattak a játékosok, de az
Vincze kapus mellett a bal sarok
tán a 60. percben Kelemen fejese
ba (1-0).
feltette a koronát az egész éves

Ilyen egy sporttörténeti mérkőzés
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<f SPORT <0> eredmények - események <> SPORT 463. perc: Rántás játszotta át
magát Bognáron, majd Sulyok
hoz játszott, aki a bal oldalon
érkező Menteshez ívelt, de
Szép jó érzékkel oldalra tenyerel
te a felugró csatár feje elől a lab
dát.
67. perc: Kezezésért megítélt
szabadrúgást Csákvári 17 méter
ről bombázott kapura, de a labda
a jobb felső saroknál a kapufáról
csúszott az alapvonalon túlra.
82. perc: Csákvári indította a
felfutó Latyákot, aki az alapvo
nalig vezette a labdát, majd
visszatálalt Szálai elé. A csatár
azonban 14 méterről rosszul ta
lálta el a labdát, s így oda lett a
nagy helyzet.
Jók: Csákvári, Latyák, Szőllősi, Lengyel.
Fedor Sándor edző: „Végte
lenül boldog vagyok, hogy a mai
napon Celldömölkön bajnokcsa
pat edzőjeként ünnepelhetek.
Amit helyezésben vállaltunk, azt
hét mérkőzéssel a bajnokság befe
jezése előtt sikerült teljesítenünk.
Köszönet szponzorainknak és lel
kes szurkolóinknak, akikből akár
több is lehetne. És természetesen
köszönet a játékosoknak."
Bognár Zoltán csapatkapi
tánytól kérdeztük, milyen érzés
egy kis csapat bajnokának lenni,

és kikre gondol szívesen vissza,
akikkel már nyert bajnokságot.
Válasz: „Ugyanolyan jó érzés hat
át most is, mint amikor a Hon
védnél ünnepeltük az NB l-es
bajnokságot, vagy a Haladásnál
az NB Il-t. Mindig ott akartam a
legjobbat nyújtani, ahol játszot
tam. A celldömölki NB Ill-as
bajnoki érmet is majd a legszebb
emlékeim között fogom meg
őrizni. Szívesen emlékszem a
Honvédból Vincze Istvánra,
Petri Zsoltra és Kovács Ervinre.
A Hal adásból Fedor S ándor
edzőre és most az FTC-bcn ját
szó Jagodics Zolira gondolok
vissza szívcsen. A celli játékos
társak között is nagyon jól érzem
magam."
Autók Zoltán szakosztály
igazgató: „Számomra nem meg
lepetés a bajnokság, ez volt a
célunk, amit a mai napon elér
tünk. Természetesen nagyon
boldog vagyok, hogy ez sikerült.
Ma ünneplünk, a boldogság
azonban rövid, az elért ered
ménnyel a jövő problémáit is ki
vívtuk, amit remélem, sikerül a
város vezetésével közösen meg
oldanunk.
Ifjúsági mérkőzés: Celldö
mölk-Lenti 2:0 (1:0)
- tini Fotó: Völgyi

Bajnoki tabella
lói
<ett.
lŐt
ett£;a
ólt
útáa
itó
léllé
íés

1. Celldömölk
23 21
24 12
2. Ajka
24 12
3. Pápa
24 10
4. Kőszeg
24 10
5. Lenti
6. Csorna
24 10
24 10
7. Jánoss.
24
8. Lébény
9
9. Csepreg
24
8
10. Keszthely
23
8
11. Répcelak
24
7
12. Kapuvár
24
7
24
6
13. Tapolca
24
4
14. Pelőháza
24
4
15. SVSE
4
24
16. Herend
Sporttörténeti tabella - ilyen volt az
szerezte a bajnoki címet.

1
1 64-16 64
7
5 49-23 43
6 42-25 42
6
6
8 33-27 36
6
8 30-28 36
5
9 39-32 35
5
9 44-48 35
6
9 35-32 33
8
8 35-39 32
6
9 22-29 30
7 10 22-24 28
6 11 22-41
27
7 11 26-44 25
9 11 27^3 21
8 12 31-49 20
5 15 21-42 17
állás, amikor a CVSE

Ne feledje:
Új Kemenesalja
1999-ben is kéthetente!

J

Bajnokavatás kis szeplőkkel
Bajnok lett a CVSE-Antók Nyomda. Ritkán fordul elő olyan nagy
pontarányú vezetés, hogy a liátralévö hal mérkőzés eredménye már
nem befolyásolja a végleges sorrendet. Nagy örömünkre szolgál,
hogy ez a bravúr éppen Celldömölknek sikerült. Mint rendszeres
mérkőzésre járó, vártam, hogy jó játékkal ÜnnepeUwlünk. A játék
minősége hagyott maga után némi kívánnivalót, de a lényeg a győ
zelem és a vele járó 3 bajnoki pont. Egyébként sem lehet minden
mérkőzésen kiemelkedőt nyújtani, a biztos vezetés tudata sem hatott
ösztönzően a játékra, és mini láthattuk, vannak jó ellenfelek is.
De nem erről akarok írni, hanem néhány - pontosan meghatároz
ható - magából kivetkőzött szurkoló magatartásáról. Azt már meg
szoktuk: egy kemény szerelés, bírói döntés miatt nem éppen szalon
képes megjegyzést tesznek a szurkolók. Nem lehet, illetve nem szabad
szó nélkül hagyni azt a szurkolói stílust, amit az álló rész néhány fős
csoportja megenged, megengedhet magának, ők a csapat buzdítása
mellett legalább annyi idői fordítanak az ellenfélre, azok szűkebb és
tágabb környezetére, eredetének, származásának emlegetésére, becs
mérlésére. Erre jobb szól nem találok, mint aljas szidalmazás. Hadd
tegyem ftozzá: nem ez volt az elsÖ alkalom. Remélem, a CVSE-Antók
Nyomda vezetése elhiszi: az említeti szurkolói csoport szereplése nem
egyedül a cikk íróijából válton ki ellenszenvet, hanem igen sok jóér
zésű celldömölki szurkolóból is, nem beszélve a mérkőzésre érkezett
vendégszurkolókról.
Mit lehet tenni az ilyen nem kívánatos magatartás ellen? Sokan
azt mondják, nem sokai. De igen! Az egyesületnek van vezetősége,
rendezőgárdája. Nem gondolják-e, hogy ez ügyben nekik is van fe
lelősségük, különösen azután, amikor az első petárdarobbantást még
több is követte, ami ugye már rendőrségi ügy is lehetne. Legalább a
liangosbemondón figyelmeztethették volna a magukból kivelkőzött,
italosüvegekkel felszereli hangadókat! Mindenesetre a városi tv meg
jelenése után változott a helyzet — sajnos már csak a mérkőzés vége
felé - jelezve: tudnak ők normálisan is buzdítani. Nagy kár, hogy az
ilyen ritka és szép alkalmakat, a közös ünneplést néhány ember ma
gatartása zavarhalja.
Káldos Gyula

LABDARÚGÁS
MEGYEI I I . OSZTÁLY
OstfTyasszonyfa-Kemenesmagasi 0:3 (0:2) Góllövők: Szekér K.
(3). Simaság-Mersevát 3:0 (1:0) Góllövő: Sabján (3). Nagysimonyi-Szergény 7:0 (3:0) Góllövők: Hajas András (3), Hajas Attila,
Asbóth, Major, Palkovits. Mersevát-Gérce 1:1 (0:1) Góllövők: Gyurák, ül. Berke B. Szergény-Körismenti 2:4 (1:0) Góllövők: Piri L.
(2), ¡11. Simon (2), Pupp, Farkas. Kemenesmagasi-Nagysimonyi 2:2
(2:0) Góllövők: Velencei (2), ¡11. Hajas Attila, Jánossy. KenyeriOsttTy asszony fa 4:1 (3:0) Góllövők: Csordás (2), Módos, Császár S.,
¡11. Takács Gy.

ASZTALITENISZ
Fejérvíz SK-CVSE-MÁVÉPCELL 4:14
NB H-es férfi mérkőzés, Székesfehérvár.
A 3. helyen álló fehérváriakat saját otthonukban alaposan elpáhol
ták a celldömölkiek.
Győztek: Felleg Gábor (4), Nagy Gábor (3), Frei Péter (3), Ölbei
Péter (2), a Fellcg-Ölbei és a Frei-Nagy páros.
CVSE-MÁVÉPCELL II.-Györi Vertikál 10:8
NB III-as férfi mérkőzés, Celldömölk.
Küzdelmes mérkőzésen győzött a hazai csapat.
Győztek: Tamás László (3), Máthé Gyula (3), Tekét Attila (2),
Balázs Gyula (1), és a Máthé-Balázs Béla páros.
-vl-
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KÉZILABDA
Győri Széchenyi Főiskola-CVSE-CELLKOLOR 24:24 (11:8)
Győr. Férfi NB I I . Vezette: Jancsó István (Ajka), Rózsa László
(Veszprém)
Győr: Gyalog - Zsoldos (2), CSÁSZÁR (6), Zsoldos (2), Bella
(3), RÉVÉSZ (7), Fodor (3). Csere: Varga, Bcdecs (2), Papp (1),
Földes.
CVSE: Dénes - TÓTH (6), Németh (3), Ludvig, Lendvai (1),
VARGA (9), FONYÓ (5). Csere: Horváth, Koronczai, Csizmazia,
Kormos.
*
Az eredmény alakulása: 10. perc: 3:1,20. perc: 7:2,40. perc: 15:15,
50. perc: 20:19. Az első félidőben sok hibával játszó cclliek a második
játékrészben fel tudtak állni a padlóról, és sikerült egálba hozni az
eredményt a kiesés ellen harcoló főiskolások ellen.
CVSE-CELLKOLOR-Alsóőrsi SE 27:20 (10:8)
Celldömölk. 100 néző. Férfi NB II. Vezette Balogh Ferenc, Hciter
Gábor (Győr)
CVSE: DÉNES - TÓTH (2), Németh, SALI (6), LENDVAI (8),
GŐCZE (5), Fonyó. Csere: Horváth, CSIZMAZIA (3), POZSONYI
(3), Ludvig, Kormos.
Alsóörs: Jakab - Hargitai (1), Huszti, Herendi (1), FÜRDŐS (3),
LANG (3), Csík (3). Csere: Mérci, FERENCZI (7), Okoienszki (2).
Az eredmény alakulása: 10. perc: 4:2, 20. perc: 8:5,40. perc: 16:10,
50. perc: 23:15. Kitűnő játékvezetés mellett, remek játékkal fektette
kétvállra az ezüstérem várományosát a celldömölki együttes.
Mátés István edző: Csapatom nagy akarattal és elszántsággal lé
pett pályára. Annak ellenérc, hogy Vargát és sérülés miatt a mérkőzés
10. percétől Fonyót - a két meghatározó játékosunkat - kénytelenek
voltunk nélkülözni, pazar hangulatú mérkőzésen nagyszerű* teljesít
ményt nyújtottak a fiúk. Nyugodtan mondhatom, hogy ilyen arányban
is megérdemelten győztünk a 2. helyen álló alsóőrsiek ellen.
Ifjúsági mérkőzés: Celldömölk-Alsóörs 33:16 (16:7)
CVSE: Kozma B. - Simon (2), DANKA (10), KOVÁCS (7). Koz

LABDARÚGÁS
MEGYEI L OSZTÁLY
4 mérkőzés = 0 pont!
Gyöngyös hermán-Szent király-Jánosháza 2:0 (1:0)-Gyöngyösher
mán, 250 néző, vezette: Katona.
Gyöngyöshermán: Gyimesi - Stubics, Bődi, Czerják, Dénes G. - Lu
kács, Komora, Horváth G., Fodor (Takács) - Halomosi (Pados), Szieber.
Edző: Bődi János. Jánosháza: Németh - Tóth, Takács T., Varga N.,
Horváth - Rúzsa, Scheily, Takács Zs. (Varga G.), Szálai (Vajda) - Bors,
Balhási. Edző: Scheily József. Az önbizalom nélkül játszó jánosháziak
ellen a vendéglátók végig irányították a játékot. Góllövők: Horváth G.,
Takács. Kiállítva: Pados. Ifi: 4:2.
Kemenesalja-Csörötnek 1:2 (1:1) - Vönöck, 200 néző, vezette: Huszár.
Kemenesalja: Fűzfa L. - Nagy, Sebestyén, Huszár, Dénes - Lőrincz,
Kolonics, Princzes - Berta, Fenyő (Döbröntei), Macsotai. Edző: Molnár
János. Csörötnek: Kocsis - Papfalvi, Soós, Kovács J., Laczó - Nagy
(Kakas, Németh L.), Petrovics, Krajczár - Merkli, Kovács A. Játékos
edző: Merkli József. Küzdelmes mérkőzésen megérdemelten fordította a
maga javára az eredményt a vendégcsapat. Góllövők: Macsotai, ill. Kár
sai, Merkli. Ifi: 1:5.
Jánosháza-Ják 1:3 (0:1) - Jánosháza, 300 néző, vezette: Pusztai.
Jánosháza: Szenté - Tóth, Takács T. (Jánosa), Varga N., Horváth - Rét
falvi (Varga G.), Rúzsa, Scheily, Szálai (Vajda) - Bors, Balhási. Edző:
WfT W
• 7 Él

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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ma T. (1), JANKOVICS (8), Giczi (1). Csere: Bőczén, Kelemen (2),
Kővölgyi (1), Horváth (1).
Az eredmény alakulása: 10. perc: 6:2, 20. perc: 9:5,40. perc: 22:10,
50. perc: 26:12. A cserejátékosokat nélkülöző vendégcsapat csak erre
volt képes a kitűnően játszó hazaiak ellen.
CVSE-JUB-CELL-Komáromi AC 17:25 (7:13)
Celldömölk, 50 néző. Női NB II. Vezette: Bayer Judit, Nagy Csilla
(Veszprém)
CVSE: Kiss - Tokorcsi (4), Geiger Sz. (2), Foglszinger, Horváthné
(2), Balogh (4), Emih. Csere: Tánczosné, Salamonná (4), Szomorkovits L. (1), Geiger Cs., Szomorkovits A., Keresztes.
KAC: Némelhné - KESERŰ (5), Kuti (3), Gyalog (3), Fride (2),
Jókai (3), Trulik (2). Csere: Fülöp, Szalay, HORVÁTH (6), Kohl (1),
Ézsi, Farkas. Az eredmény alakulása: 10. perc: 4:4, 20. perc. 5:9, 40.
perc: 11:15, 50. perc: 14:21.
Ezen a napon a megszokottnál kissé gyengébb játékot nyújtottak a
celli leányok. A mérkőzést a jobb erőkből álló komáromi csapat biz
tosan nyerte. A nagy gólkülönbséghez azonban hozzájárult a sok
labdaeladás, valamint a hetesek kihagyása.
CVSE-JUB-CELL-Csornai SE 20:17 (9:10)
Celldömölk, 150 néző. Női NB I I . Vezette: Szabó József, Tóth
Károly (Veszprém)
CVSE: Kiss - Tokorcsi (3), Geiger Sz. (4), Salamonné (7), Hor
váthné (2), Balogh (4), Nagy. Csere: Mendel, Tánczosné, Foglszinger,
Keresztes, Szomorkovits A.
Csorna: Fekete - Nemes (4), Bárkovics (4), Szalay (1), Varga (1),
Lipovics (7), Fürtös. Csere: Kemény, Rosta, Élő, Boros.
Az eredmény alakulása: 10. perc: 4:3, 20. perc: 7:5, 25. perc: 7:7,
40. perc: 14:13, 50. perc: 18:16.
Nagyon fontos győzelmet szerzett a celli csapat a kiesési rangadón.
Az első félidő utolsó három percében három gólt lőtt a vendégcsapat,
és a végig vezető cclliek egygólos hátránnyal tértek pihenőre. A má
sodik félidő utoisó 10 perce újból a vendégeké volt, de szerencsére
három hetest is kihagytak, s végül az izgalmas mérkőzésen megérde
melt hazai sikernek tapsolhattak a nézők.
- tlm Scheily József. Ják: Sántha - Wagner, Horváth A. II., Szabó, Nagy Horváth P., Pék, Koroknai (Dobos), Kelemen - Dómján (Horváth A. I.),
Sipos. Játékos-edző: Nagy József. Egyértelműen jobbak voltak a jákiak,
és megérdemelten győztek. Góllövők: Bors, ill. Koroknai, Kelemen, Pék.
Ifi: 0:3.
Vasszécseny-IVEC Ó-Kemenesalja 4:1 (0:1) - Vasszécseny, 300 né
ző, vezette: Hergovich. Vasszécseny: Horváth - Bejek, Szilvás, Káldi,
Brezovich - Kiss G. (dr. Bíró), Viszked, Kosztolánczi - Kovács (Zséder),
Szabó (Molnár), Rekovácz. Edző: Simon Miklós. Kemenesalja: Fűzfa L.
- Nagy A., Sebestyén, Princzes, Dénes - Berta, Huszár, Németh T.,
Szomorkovics - Macsotai (Döbröntei), Fűzfa R. Edző: Molnár János. Az
első félidőben ínég csak-csak..., aztán jött a második félidő! Góllövők:
dr. Bíró (2), Kosztolánczi, Molnár, ill. Fűzfa R. Ifi: 12:1(!)
KÖRZETI BAJNOKSÁG
Izsákra megjárta a mennyet és a poklot
Csénye-Bögöt-Nemcskereszlúr 0:6 (0:2), Csönge-Hegyhát 2:1 (1:1),
Sitke-Alsóság 1:1 (1:1), Egyházashetye-Boba 2:0 (2:0), NemeskocsIzsákfa 2:8 (0:5). Hegyhát-Nemeskocs 1:1 (1:1), Alsóság-Csénye-Bögöt
SE 3:0 (1:0), Ncincskeresztúr-Hosszúpereszteg 2:3 (1:2), Boba-Csönge
2:1(1:0), Izsákfa-Sitke 0:4.
V.L.
LEGFRISSEBB:
Ajka-CVSE-Antók Nyomda 0-0 (0-0)
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