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Befejeződött a vetélkedő a születésnapiát ünneplő városért 

A győztesek egy hétvégét töltenek Velencében 
Januárban Esztergályos J e n ő n e k , az 

Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatójának öt
lete alapján a K M K és az Új Kemenesalja 
segédletével útnak indult a Vetélkedő a váro
sért elnevezésű versenysorozat, amit a város
sá avatás 20. évfordulójának tiszteletére hir
dettek meg. A vetélkedő szervezését és lebo
nyolítását Pálné H o r v á t h M á r i a , a K M K 
igazgatója irányította. Vele beszélgettünk a 
május 20-án és 21-én megrendezett döntők 
után. 

- A vetélkedőt két kategóriában, az általá
nos iskolásoknak, illetve a középiskolások
nak és a felnőtteknek összevontan hirdettük 
meg. A háromfordulós írásbeli elődöntők 
kérdéseit, melyeket a versenyzők az Új Ke
menesalja hasábjain találhattak meg, az álta
lunk felkért, tanárokból álló szerkesztŐ-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Négy fiú már a felnőttek között is szerepelt 

Dobogós a CVSE ifjúsági kézilabdacsapata 
A Celldömölki VSE NB ü - e s 

ifjúsági kézilabdacsapata két for
dulóval a bajnokság befejezése 
előtt a 3. helyen áll. 

Az NB H-ben szereplő csapa
toknak az idei éven kellett elő

ször kötelező jelleggel ifjúsági 
csapatot indítani. A csapat nagy 
része már évek óta Márcz i Győ
ző edző keze alatt kézilabdázik. 
A Gáyer iskola csapataként 
1994-ben nyertek először me

gy ebajnokságot az 5-6. osztályos 
korcsoportban, majd ezt követő
en még kétszer ismételtek. 1996-
ban indultak először a felnőtt 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Ballagási képes összeállításunk a 6. oldalon 

Emlékezés 
Hévízen 

Nagyszabású megemléke
zést tarlónak a trianoni béke
diktátum aláírásának 79. év
fordulója alkalmából Héví
zen. Az oda szóló meghívó 
megtiszteltetés, úgy tűnik, szá
mon tartanak minket, a ság 
ftegyi emlékműhöz kötődő sze
mélyeket. Tavaly nálunk volt 
jelentősebb emlékezés a Tria
non Társaság és a helybéli 
patrióták szervezésében. Kö
szönettel tartozunk a FertŐ-
Hanságt Nemzeti Park vezető
inek, akik nem kis áldozattal 
felújíttatták a Trianoni emlék
keresztet. Kérésünkre Dezső 
Lajosné, Rózsika néni 
gyöngybet ükkel leírta az álta
la tizenhat éves korában a 
nagy ünnepen, 1934. szeptem
ber 23-án, az emlékmű avatá
sakor elszavalt verset. A Ma
gyar ének című költeményt 
Sajó Sándor írta, drámai ve
retű szövege megrázó. Az Új 
Kemenesalja egy későbbi szá
mában közreadjuk. D. J. 
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A győztesek egy hétvégét töltenek Velencében 
(Folytatás az 1. oldatról) 

csoport állította össze. Az első korcsoportban 
14, a felnőtteknél pedig öt csapat nevezett. 
Az írásbeli feladatok Celldömölk történetével, 
híres személyiségeivel, gazdaságával és kultú
rájával foglalkoztak. A csapatoknak kutatniuk 
kellett a múlt eseményei között a helyes vála
szokért - tájékoztatott az igazgatónő. 

A három fordulóban megszerzett pontok 
alapján a kicsiknél hat, a felnőtteknél mind 
az öt csapat bejutott a döntőbe, melyet a fel
nőttek részére május 20-án, a gyerekeknek 
pedig 21-én rendeztek a K M K nagytermé
ben, természetesen a nagy nyilvánosság előtt. 

A döntő feladatai az elődöntőkben meg
szerzett ismeretekre épültek, de ez már gya
korlati megmérettetés volt. A versenyzők já
tékos és látványos feladatokat oldottak meg, 
például diaképekről kellett felismerni Celldö
mölk nevezetességeit, riportot kellett készí
teniük városunk valamely ismert személyisé
gével, vagy éppen egy régi használati tárgyat 
és annak funkcióját kellett megnevezni. 

A vetélkedő mindkét korcsoportban jó 
hangulatban zajlott. Látszott, a csapatok jól 

felkészültek, hiszen a jutalmak nagyon von
zóak voltak. Az első díj egy hétvége Velen
cében, a második egy hét nyaralás a balaton-
rendesi táborban, a harmadik pedig egy k i 
rándulás ópusztaszerre. 

A több mint kétórás verseny végeredmé
nye a következőképpen alakult. Felnőttek 
(középiskolások) kategóriája: L helyezett az 
I . sz. Idősek klubja, I I . helyezett a Kalózok 
csapata (Berzsenyi D . Gimn.), I I I . helyezett 
a Fekete párduc csapat (Ipari Szak. Int.). 

Általános iskolások kategóriája: I . helye
zett a Csipet csapat (Eötvös Loránd Ált. Isk.), 
I I . helyezett a Félix csapat (Eötvös L . Ált. 
Isk.), IH. helyezett Szuper csapat (Gáyer Gy. 
Ált. Isk. 5. a). 

A többi résztvevő könyvjutalmat, és Nagy 
István művésztanár grafikájával ábrázolt em
léklapot kapott 

A résztvevőknek gratulálunk a sikeres fel
készüléshez, a győztesek jutalomutazásához 
pedig jó szórakozást kívánunk! 

* 
A többhónapos vetélkedősorozat végén 

köszönet illeti a vetélkedő fővédnökeit, Mar -

kó Pé te r t , a megyei közgyűlés elnökét, Kc 
vács Ferenc országgyűlési képviselőt, Mai* 
kos Lstván polgármestert. 

A vetélkedő támogatói: Esztergályos Jent 
i f j . Bakó László, Balogh Zsolt, Kovács Fe 
renc (mérnök), a Celldömölki ÁFÉSZ, a PA 
UZ-Westermann Kiadó, a M Á V Celldömölk 
Üzemegysége, az Űj Kemenesalja felelő 
szerkesztője, Burkon László. 

Köszönet a zsűrik tagjainak: Nádasdy La 
jósnak, Káldos Gyulának, Molnár Gábornak 
Hetényi Józsefnek, dr. Lenner Tibornak, Bel 
lérné Horváth Cecíliának, Lendvay Istvánné 
nak, a szerkesztőbizottságok tagjainak: Kál 
dos Gyulának, dr. Lenner Tibornak, Kis 
Zsuzsannának, Tamás Juditnak, Bellérné H 
Cecíliának, Dörnyei Lászlónak, Kovácsm 
Hegyi Editnek, Lendvay Istvánnénak, Szaba 
diné K. Erzsébetnek, Czuporné Hetényi Ri 
tának, továbbá a segítségért Fehér Tamásnak 
Süle Ferencnek, Kocsi Ágnesnek. 

Köszönet a verseny lebonyolításáért í 
K M K munkatársainak, mindenekelőtt Pální 
Horváth Mária igazgatónőnek. 

-KN-

Dobogós a CVSE ifjúsági kézilabdacsapata 
(Folytatás az 1. oldalról) 

bajnokságban, ahol 1997-98-ban 
első helyet szereztek. 

Az együtt töltött évek alatt 
nemcsak a pályán váltak igazi 
csapattá, hanem a pályán kívül is 
összetartanak. Az edző éppen 
ezért nem is rangsorolt a játéko
sok között, posztonként tekintet

te végig csapatát. Kozma Bálint 
szélsőből lett megbízható kapus, 
a jobbát lövő Kormos Tamás és 
Danka Ákos, a balátlövő Kovács 
Balázs, beállós poszton pedig 
Jankovics László a csapat meg
határozói. Az átlövő Kelemen 
Attila, a széleken Fuksz András, 
Giczy Tamás és KŐvölgyi Ba
lázs, illetve középen Simon Zol

tán nyújtanak megbízható telje
sítményt. Vass Róbert és Hor
váth László a hatosztályos gim
náziumi iskolaváltás miatt most 
tért vissza a csapathoz, míg Bő-
czén Péter kollégiumból jár haza 
az edzésekre. Életkoruk miatt 
még két évig tudnak együtt ma
radni, továbbtanulásuk azonban 
befolyásolhatja a további sport

pályafutásukat. Négyen közülül 
(Kormos, Jankovics, Danka é; 
Kovács) már az NB U-es felnőt 
keretben is szerepeltek. 

Az edző elmondása szerin 
ősszel még kiegyensúlyozatlai 
volt a mezőny színvonala. Sok i 
Győr és Veszprém környéki csa 
pat, ahol komoly utánpótíás-ne 
vclcs folyik, és innen könnyebi 
is játékost igazolni. Tavaszra ki
egyensúlyozottabbá vált a hely
zet, ennek ellenérc Celldömöl
kön csak a bajnokság 1. helyér 
álló, végig veretlen FOTEX-nek 
sikerült nyerni. Külön öröm 
hogy a még néhány éve az NB 
I-ben szereplő és a 2. helyen állc 
Szondi csapatát is sikerült hazai 
környezetben legyőzni. 

A B A J N O K S Á G 
JELENLEGI ÁLLÁSA: 

1. FOTEX 
2. Szondi SE 
3. CVSE 
4. Tata H A C 

36 pont 
30 pont 
28 pont 
20 pont 

T.G. 
Fotó: Hetényi 

Hátsó sor: Márcz i Győző 
edző, Lőwinge r György techni
kai igazgató, Kormos T a m á s , 
Jankovics László, Danka Ákos, 
Fuksz A n d r á s , Kelemen Att i la , 
Kovács Balázs . Első sor: Simon 
Zol tán , Kiss Pé ter , Kövölgyi 
Balázs, Glczy T a m á s , Kozma 
Bálint , Bőczén Pé te r . 



<J MEGKÉRDEZTÜK \ 
i VÁLASZOLTAK • Mit szól az NB H-es belépőhöz? 
Tarczi Iván : 
Nagyon örülök, hogy a csapat 

megnyerte az NB III-as bajnok
ságot. Úgy gondolom, biztosítani 
kell az NB II-ben való szereplés 
feltételeit. A bajnokság sorozatos 
jó meccsei alatt a közönség oda
szokott a lelátóra, az embereknek 
nem lehet megmagyarázni, kcll-e 
a csapat vagy sem. Amikor megy 
a csapatnak, jönnek a nézők, ha 
nem megy a csapatnak, akkor 
nem jönnek. Van igény Celldö
mölkön a focira, így az NB Il-es 
csapatra is. Szponzorokat kell 
keresni a csapat mellé. Antók úr
nak ez jó reklám, de több celldö
mölki vállalkozót meg kellene 
keresni, és bevonni a támogatás
ba. Az önkormányzatnak is tá
mogatni kellene az együttest, de 
mindenekelőtt el kell dönteni, 
hogy elbírunk-e egy NB Il-es 
csapatot. 

Somlai Csaba: 
Gratulálok a csapatnak a baj

nokság megnyeréséhez, jól ját
szottak a meccsek többségén. Jó 
edzővel, kellő tudással sikerült 
ez az eredmény. Ahhoz, hogy to
vább tudjon lépni a csapat, több 
szponzor kellene. Nagyobb tá
mogatással még inkább bizto
sítva lenne a sikeres szereplés a 
felsőbb osztályban, ez még több 
nézőt vonzaná. Szüksége van a 
városnak a csapatra, Cell fejlődé
sében ez is közrejátszik. Kelle
mes időtöltést biztosít, a siker be
folyásolja a hangulatot. A csapat 
sikere a város hírét is viszi, ezért 
kellene összefogással megoldani 
a továbblépéshez a támogatás 
biztosítását. 

Danái Gyula 

Kozár i I s tván : 
A városnak szüksége van a 

magasabb osztályú csapatra, a 
foci sok embernek jelent kelle
mes időtöltést. Bár Antók úrnak 
megvolt a tőkéje a csapat támo
gatásához, nem lehet tőle elvárni, 
hogy egyedül vigye tovább az 
egészet. Ke l l keresni kisebb 
szponzorokat, és a városnak is 
részt kell vállalnia a támogatás
ban. Például a városnak kellene 
állni a csapat utaztatási költsége
it. Fedor Sándor szakképzett, jó 
edző, tudja, mit akar kihozni a 
fiúkból. Viszont ezzel a játékos
állománnyal nem biztos, hogy az 
NB II-ben is megállja a helyét a 
csapat, bizonyos posztokon erő
síteni kellene, hogy sikeresen 
szerepeljenek a felsőbb osztály
ban is. 

Szabó Csongor: 
Én inkább a kézilabdát szere

tem, futballmeccsekre nem szok
tam járni. Mindenképpen emeli a 
város fényét egy ilyen győzelem, 
pozitívum a városra nézve. Ha 
van rá lehetőség, akkor támogat
ni kell a csapatot, de a mostani 
szponzoron kívül szükség van 
más támogatókra is. Más váro
sokkal összehasonlítva Celldö
mölkön sok néző kíváncsi a mér
kőzésekre, nincs olyan sportren
dezvény, ami ennyi nézőt meg
mozgatna, sok a focirajongó. 
Vagyis mindenképpen szükség 
van a csapatra, további támoga
tásukra. 

Píícze T a m á s : 
Nem lehet kérdéses, szükség 

van az N B Il-es csapatra, vállalni 
kell a felsőbb osztálybeli indu-

Pőeze Tamás 

lást. Minden hazai mérkőzésen 
kinn vagyok, néha idegenbe is el
kísérem a csapatot. Nem sok NB 
Iü-as együttesnek van ennyi 
szurkolója, ráadásul olyanok, 
akik idegenbe is velük tartanak. 
M i általában három busszal men
tünk velük. 

Az önkormányzatnak is támo
gatást kell nyújtani, például ah
hoz, hogy a pálya mielőbb meg
épüljön, hiszen hol van még a le
látó. Nagyobb városi összefogás
ra van szükség, elég nehéz lehet 
Antók úrnak. Talán hoznak még 
játékosokat a keretbe, s akkor az 
NB I I középmezőnyébe várom a 
csapatot. 

Daná i Gyula: 
Sajnos a csapat mérkőzéseire 

nem tudtam kimenni, de biztos 
voltam abban, hogy feljut az 
együttes. 

Úgy gondolom, az NB II-ben 
is megállják a helyüket a fiúk, a 
középmezőny reális eredmény 
lenne. Nem kérdéses, hogy van-e 
szükség a felsőbb osztályú csa
patra, a jó gárdának van létjogo
sultsága, kellemes időtöltést 
nyújt a városi nézőközönségnek, 
de a környező falvakból is láto
gatták elég sokan a meccseket. 
Antók úr vállalta a támogatást, 
gondolom, megfelelő pénzösz-
szeg áll a rendelkezésére. V i 
szont más városokban, ahol ko
molyabb csapat van, az önkor
mányzat is részt vállal a támoga
tásból. Szerintem a vállalkozók
nak is a csapat mellé kellene áll
niuk. 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi 

Szabó Csongor 

Tarczi Iván 

Kozári István 
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Farkas Károly kitüntetése 

Ezüstkoszorús órásmester 
Az első" celldömölki expón a Kemenesalja 

Ipartestület kitüntetését vette át Farkas Ká
roly órásmester, aki 25 éve kisiparos váro
sunkban. 

Farkas Károly 1951-ben született Téten, 
ott kezdte iskoláit is, majd Győrben tett szak
munkásvizsgát és szakközépiskolai érett
ségit. Később Szombathelyen felsőfokú 
energetikai tanfolyamot, majd Budapesten 
„kvarcóra kategória jel legű" tanfolyamot 
végzet t 

- Annak idején valamiféle gépipari szak
középiskolában szerettem volna továbbtanul
ni. Mivel ezirányú elképzelésem nem sike
rült, az ehhez közel álló finommechanikai pá
lyát választottam. A családban volt egy nagy
bácsi, akinek órás volt a foglalkozása, így 
nála helyezkedtem el tanulóként. Ha ez ada
tott az élettől, amennyire a lehetőségek és a 
képességek engedik, igyekszem ezt kihasz
nálni - mondta a pályaválasztásáról. 

- Hogyan alakult későbbi pályája? - kér
deztük. 

- ö t évig dolgoztam az ó rások KTSZ-nél . 
1974 óta élek és dolgozom Celldömölkön. 
Letelepedésemhez köszönetet mondok az ak
kori városi és járási vezetőknek. Köszönetet 
mondok minden régi és új vállalatnak, cég
nek, Celldömölk és környéke lakosságának, 
hogy eddigi kollégáinkkal - Gyarmati Pista 
bácsival, Módos Pállal és fiával - munkánk

kal rendelkezésükre állhattunk, és elláttak 
minket megrendeléssel. 

- Hogyan lehet lépést tartani a technikai 
fejlődéssel? 

- Változó és gyorsuló technikai fejlődés 
korát éljük. Az ezzel járó tudást szakköny
vekből lehet pótolni. Sok szakjellegű kiadvá
nyom van, ezek közül az első Vályi Ödön 
ó r á s szakmai ismeretek című könyve volt. A 
hajdan tanult elektronikai alapismereteket a 
kvarctechnika kapcsán önszorgalomból ele

venítettem fel. Az említett Vályi Ödön fiával, 
Vályi Hubával, aki szintén órás kiadványok 
szerzője, személyesen is konzultáltam a 
kvarctechnika megjelenésekor. Ahány óratí
pus, annyiféle műszaki, szerkezeti megoldás 
létezik. Ügy gondolom, az autókhoz hason
lóan a jövőben az órásműhelyek is márkákra 
fognak szakosodni, már léteznek márkaszer
vizek, ez lesz a jövő tendenciája. 
_ - Mennyire divatos szakma manapság az 

Önöké? 
- Az órás szakma napjainkban nem kere

sett. Jelen pillanatban stagnálási állapot fi
gyelhető meg, az utánpótlás-nevelésben érin
tettek várakozó álláspontra helyezkedtek. 

- Van-e különleges, kedvenc órája? 
- Egy Enicar-típusú órám van, ami a ked

vencem, ez svájci gyártmány, duplanaptáros, 
automata. Szerkezetileg jő kategóriájú óra, ez 
volt az első, amit a saját keresetemből vásá
roltam, abban az időben kuriózumnak számí
tott. Ma már úgy 25-30 év közötti, de még 
mindig megvan és működik. 

Mint mondja, napi munkáján kívül rend
szeresen részt vett több társadalmi munká
ban, ami a város parkosítását és szépítését 
célozta a Kemenesalja Ipartestület kezdemé
nyezésében és kereteiben. Körülbelül 8-10 
éve támogatja a szájjal-lábbal festőket, a cell
dömölki és alsósági iskolákat 

Egy kisváros életéhez hozzátartoznak a 
kisiparosok. Reméljük, még sokáig igénybe 
vehetjük Farkas Károly ezüstkoszorús órás
mester szolgáltatásait, pontos, precíz munká
j á t 

Tulok G. 

Alsóságon járt Szandi 
Az alsósági tavaszi napok idei sztárvendége Szandi volt. A népsze

rű énekesnő pillanatok alatt meghódította a tornacsarnokban össze
gyűlt nagy számú közönséget Látva a publikum Összetételét - óvo
dástól a nagyszülőkig - a Nem csak a húszéveseké a világ című szám
mal indított, hogy aztán a sok-sok közismert dallal meghódítsa min
denki szívét. Egyszerre volt tűzről pattant tinédzser, anyaságot átérzö 
felnőtt és lírai nő. Kedves volt és aranyos, közvetlen és csibészes. A 
legnagyobb sikert a nagyszámú diáksereg körében természetesen a 
Csók az óra körül című számával aratta. 

A műsor végén rengetegen állták körül autogramért, poszterért és 
kazettáért, ö türelmesen állta a rohamot, és még arra is maradt ideje, 
hogy olvasóinkat köszöntse. Völgyi 
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Borversenyek - érmes borok 
Ság hegyi borverseny 

Aranyérmes borok: 

Hetyei Benjámin - Savignon '96 - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Muskat Otonel - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Tramini - Kissomlyó 
Végh Rezső - Zöld veltelini - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Savignon - Kissomlyó 
Varga József - Olaszrizling - Ság hegy 
Danka József - Olaszrizling - Ság hegy 
Császár Károly - Olaszrizling - Kissomlyó 
Németh Gyula - Olaszrizling '96 - Ság hegy 
Danka Imre - Olaszrizling '97 - Ság hegy 
Keresztúri Csaba - Olaszrizling - Kissomlyó 
Végh Rezső - Olaszrizling '97 - Kissomlyó 
if j . Bejczi József - Vegyes fehér - Kissomlyó 
Végh Rezső - Cuvée '97 - Kissomlyó 
Danka Imre - Vegyes fehér '97 - Ság hegy 
Pesty László - Rizlingszilváni - Ság hegy 
Varga József - Chardonay - Ság hegy 
Boznánszky László - Cserszegi - Ság hegy 
Danka Imre - Savignon - Ság hegy 
Hetyei Benjámin - Budai zöld - Kissomlyó 

Ezüstérmes borok: 

Hartman József - Olaszrizling - Ság hegy 
Beleznai Jenő - Olaszrizling - Ság hegy 
Kulman Károlyné - Olaszrizling - Kissomlyó 
Kutasi Sándor - Olaszrizling - Ság hegy 
Fehér Tamás - Olaszrizling - Ság hegy 
Dezső Péter - Olaszrizling - Ság hegy 
Fehér Tamás - Olaszrizling '97 - Ság hegy 
Hetyei Benjámin - Olaszrizling - Kissomlyó 
Horváth István - Olaszrizling - Ság hegy 
Végh Rezső - Olaszrizling '95 - Kissomlyó 
Kovács István - Olaszrizling '97 - Ság hegy 
Fehér Tamás - Cuvée - Ság hegy 
Németh József - Vegyes fehér - Ság hegy 
Keresztúri Csaba - Zöld veltelini - Kissomlyó 
Végh Rezső - Királyleányka - Kissomlyó 
Mesterházi Sándor - Muskat Otonel - Ság hegy 
Dezső Péter - Zengő - Ság hegy 
Németh Gyula - Kékfrankos - Ság hegy 
Hetyei Benjámin - Kékfrankos - Kissomlyó 
Császár Károly - Vegyes vörös - Kissomlyó 
Baráth Lajos - Vegyes fehér - Ság hegy 
Kutasi Sándor - Vegyes fehér - Ság hegy 
Kiss Vilmos - Vegyes fehér - Ság hegy 
Keresztúri Csaba - vegyes fehér - Kissomlyó 
Mayer István - Olaszrizling - Ság hegy 
Keresztúri Csaba - Rizlingszilváni - Kissomlyó 
Fehér Tamás - Rozália - Ság hegy 
Hetyei Benjámin - Muskat Otonel - Kissomlyó 
Gyuráky József - Zenit - Ság hegy 
Nagy Dániel - Vegyes fehér - Ság hegy 

Bronzérmes borok: 

Barti Miklós - Olaszrizling - Kemenesmihályfa 
Nyoszoli Kálmánná - Olaszrizling - Ság hegy 
Kókai József - Olaszrizling - Ság hegy 
Pesty József - Olaszrizling - Ság hegy 
Dezső Péter - Olaszrizling "97 - Ság hegy 
Tóth Géza - Vegyes fehér - Kissomlyó 
Beleznai Jenő - Vegyes fehér - Ság hegy 
Somogyi Gábor - Vegyes fehér - Ság hegy 
Döme László - Vegyes fehér - Ság hegy 
Boznánszky László - Vegyes fehér - Ság hegy 

Danka Imre - Vegyes fehér - Ság hegy 
Németh József - Vegyes fehér - Ság hegy 
Giordánné - Vegyes fehér '97 - Ság hegy 
Nagy Kálmán - Vegyes fehér - Ság hegy 
Végh Rezső - Cuvée '94 - Kissomlyó 
Kutasi Sándor - Rizlingszilváni - Ság hegy 
Kókai József - Rizlingszilváni - Ság hegy 
Nagy Kálmán - Zöld veltelini - Ság hegy 
Nagy Kálmán - Chardonay - Ság hegy 
Mesterházi Sándor - Szürkebarát - Ság hegy 
Mesterházi Sándor - E z e r f ü r t ű - Ság hegy 
Németh Gyula - Olaszrizling - Ság hegy 
Megjegyzés: A felsorolás nem pontszám, hanem jegyzőkönyvi sor

rend alapján készült. 

Kőszegi borverseny 
Aranyérmes borok: 

Danka Imre - Savignon '98 - Ság hegy 
(Megyei borverseny I . helyezés.) 
Hetyei Benjámin - Kékfrankos - Kissomlyó 
(Megyei borverseny - vörösborok L helyezés) 
Hetyei Benjámin - Savignon '98 - Kissomlyó 
Végh Rezső - Királylányka - Kissomlyó 
Végh Rezső - Olaszrizling '98 - Kissomlyó 
Tarr Miklós - Olaszrizling "98 - Ság hegy 

Ezüstérmes borok: 

Keresztúri Csaba - Olaszrizling "98 - Kissomlyó 
Keresztúri Csaba - Zöld veltelini - Kissomlyó 
Keresztúri Csaba - Vegyes fehér - Kissomlyó 
Végh Rezső - Zöld veltelini - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Savignon '96 - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Muskotály '97 - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Tramini '98 - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Budai Zöld - Kissomlyó 

Bronzérmes borok: 

Danka Imre - Olaszrizling - Ság hegy 
Danka Imre - Vegyes fehér - Ság hegy 
Végh Rezső - Cuvée vörös - Ság hegy 
Bejczi József - Vegyes fehér - Kissomlyó 

Somlóvidéki borverseny 
Aranyérmes borok: 

Németh Gyula - Olaszrizling '96 - Ság hegy 
Pesty László - Rizlingszilváni - Ság hegy 

Ezüstérmes borok: 
\ 

Danka Imre - Sawignon '98 - Ság hegy 
Végh Rezső - Királylányka - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Olaszrizling - Kissomlyó 
Fehér Tamás - Olaszrizling '97 - Ság hegy 
Fehér Tamás - Rozália - Ság hegy 

Bronzérmes borok: 

Végh Rezső - Vegyes fehér - Kissomlyó 
if j . Bejczi József - Vegyes fehér - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Budai zöld - Kissomlyó 
Mayer István - Olaszrizling - Ság hegy 
Beleznai Jenő - Olaszrizling - Ság hegy 
Hetyei Benjámin - Sawignon "97 - Kissomlyó 
Végh Rezső - Cuvée vörös - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Muskat Otonel - Kissomlyó 
Hetyei Benjámin - Tramini - Kissomlyó 
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Ballagtak 
a középiskolások 

Városunk két középiskolájában május 15-
én tartották a végzős tanulók ballagási ünnep
ségét. A gimnáziumban most ballagtak első 
alkalommal a hat osztályos gimnazisták. 
Őket Vinter József igazgató, a Celldömölki 
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola vég
zőseit pedig Varga László igazgató köszön
tötte. Mindkét helyen hatalmas vendégsereg 
vette körül az ünnepelteket. 

A boldogság, a megható és önfeledt ünnep
lés után nem sokat pihenhettek a végzősök, 
mert a következő hét elején már ismét az isko
lapadokban ültek, hogy megbirkózzanak az 
írásbeli érettségi követelményeivel... 
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Évadzáró beszélgetés a játékszín alapítványról 
A Dukai Takách Judit Játékszín Alapít

vány egyike a tevékenyen működő celldö
mölki civil szervezeteknek. 

-Mikor és milyen céllal alakult az alapít
vány? - kérdeztük Bene Csillát , az alapít
vány kuratóriumának titkárát. 

- 1995 májusában alakult az alapítvány. 
Az ötlet Szabó Lajostól, volt országgyűlési 
képviselőtói származott, aki már találkozott 
a páholymozgalommal. A zalaegerszegi pá
holy mintájára hoztuk létre, de némileg eltér
ve, a helyi hagyományokhoz igazodva. Cé
lunk a művelődési és szórakozási lehetőségek 
megteremtése, az ételmiség és az üzleti világ 
egymáshoz közelítése. 

-Milyen szempont szerint választottak ne
vet? 

— Névadásunkban egyrészt az volt az 
irányadó, hogy helyi, a térség jeles személyi
ségét válasszuk, akinek a neve még nem el
csépelt, másrészt a tevékenységünkhöz sze
rettük volna kötni. Dukai Takách Judit Há
rom érzés című versében szól a játékszínről, 
a nyelvről és a muzsikáról, amiket rendezvé
nyeinken mi is képviseltetünk. 

-A legtöbb programjuk a színházhoz kap
csolódik. Milyen szempontok szerint válasz
tanak darabokat? 

- A színházi műsorválasztás természetesen 
a Kemenesaljái Művelődési Központ felada
ta. Az eddigi tapasztalatok szerint a színház
látogatók nem egészen fele tartozik a páholy
hoz, a többség bérletes vagy alkalmi színház
látogató. Az alapítvány szeremé komolyabb 
műfajú darabokat választani, a művelődési 
ház inkább a tömegigényt próbálja kielégíte
ni. Műsorválasztásunkban legnagyobb gond 
az anyagiak szűkössége. Alapítványi gazdál
kodást folytatunk, körülbelül 300 ezer forint 
bevételünk adódik. Egyes rendezvényeink
hez helyi és távolabbi vállalkozóktól kapunk 
támogatást. A páholyárak viszonylag stabi
lak, a bronzpáholyért hatezer, az ezüspáho-
lyért tízezer, az aranypáholyért pedig tizen
ötezer forintot kap az alapítvány adomány
ként. A jövőben szeretnénk növelni a bevé
teleinket. 

- Milyen programokat szerveznek még 
ezen kívül? 

- Évad végén az aranypáholyosokkal egy 
másik színházba látogatunk el, ezen kívül kö
zösségi összejöveteleket, zenés rendezvénye
ket szevezünk. Évente megrendezzük vers
mondó versenyünket, aminek időpontját a 
költészet napjához és Dukai Takách Judit ha
lálának az évfordulójához kapcsoljuk. Kiala-

Dukai Takách Judit 

kult hagyományaink vannak, amiken nem 
szeretnénk változtatni, de évről évre szeret
nénk többet nyújtani. 

Tulok G. 

E G É S Z S É G Ü G Y I S Z O L G Á L A T 
Központi orvosi ügyelet 

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

J Ú N I U S 

3. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dezsőné 
4. péntek Dr. Kiss Imre Horváth Katalin 
5. szombat Dr. Nagy János Kurányiné K . Szilvia 
6. vasárnap Dr. Gayer Tatjána Hajba Dezsőné 
7. hétfő Dr. Szabó Ildikó Horváth Katalin 
8. kedd Dr. Kovács Zoltán Kurányiné K . Szilvia 
9. szerda Dr. Gayer Tatjána Hajba Dezsőné 

10. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
11. péntek Dr. Nagy János Kurányiné K. Szilvia 
12. szombat Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dezsőné 
13. vasárnap Dr. Mcsterházy Gábor Horváth Katalin 
14. hétfő Dr. Bérdi Gusztáv Kurányiné K. Szilvia 

15. kedd Dr. Sükösd Éva Hajba Dezsőné 
16. szerda Dr. Nagy János Horváth Katalin 
17. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K . Szilvia 
18. péntek Dr. Gayer Tatjána Hajba Dezsőné 
19. szombat Dr. Kovács Zoltán Horváth Katalin 
20. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K . Szilvia 
21. hétfő Dr. Bérdi Gusztáv Hajba Dezsőné 
22. kedd Dr. Sükösd Éva Horváth Katalin 
23 szerda Dr. Kovács Zoltán Kurányiné K . Szilvia 
24 csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dezsőné 
25. péntek Dr. Kiss Imre Horváth Katalin 
26. szombat Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szilvia 
27 vasárnap Dr. Sükösd Éva Hajba Dezsőné 
28 hétfő Dr. Frommer Barnabás Horváth Katalin 
29. kedd Dr. Gaycr Tatjána Kurányiné K . Szilvia 
30 szerda Dr. Kovács Zoltán Hajba Dezsőné 

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

Vezetője: dr. Gáti Éva szemész adjunktus 
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig 
(Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel.) 

Psychiá t r la 
Vezetője: dr. Tóth Katalin psychiáter adjunktus 
Rendelés ideje: mindennap 8-14 óráig 
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbképzés 

miatt a rendelés szünetel.) 

Vigyázzunk a városra! 
A Városgondnokság felhívással fordul Celldömölk város lakossá

gához, az intézmények vezetőihez, az iskolák tanulóihoz. Kérjük, 
szíveskedjenek segíteni, s ha lehet aktívan közreműködni abban, 
hogy városunk tisztább, rendezettebb, virágosabb település legyen. 
Ne engedjük, hogy a szemetelés ennyire eluralkodjon, hogy váro
sunkról az idegenek rossz véleményt alakítsanak k i . Kérjük az épület-
és lakástulajdonosokat, hogy virágosítással tegyék széppé környeze
tüket. Együttműködés ükei köszönjük! Németh Sándor igazgató 

Időjós madárvilág 
JUNIUS 

A nyári lúd ismeretes többfaj
ta néven: márciusi lúd, tőke lúd, 
vadlúd. Az alföldi pusztákon 
fészkel. Hozzánk február végén 
érkezik, és október végéig ma
rad. Időjóslása: ha korán költö
zik el, korán jön a tél, ha későn, 
a tél is késik. 

A nádirigók némelyik évben 
a fészkeiket a nádszálakra sok
kal magasabbra kötötték, mint 
máskor. Jó idő múltán hirtelen 
tartós, nagy esőzések jöttek, de 
a fészkeket a víz nem érte el, ho

lott jóval magasabbra emelke
dett a vízállás. Ha azonban a 
szokásos módon építik, elsodor
ta volna az áradás. A magyará
zat: amikor szokatlanul csapa
dékos a tél és a tavasz, úgy a 
máskor tél végén alacsony víz
szint megemelkedik, és a nádiri
gó ehhez méri, építi fészkét, s 
magasabbra telepíti. így bármi
lyen csapadékos a következő 
időszak, nem éri baj a fészket és 
a fidkákat. 

N. L . 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk 
Az Új Kemenesalja önálló írások sorozatával emlékezik meg az 

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

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

A Szerk. 

Petőfi „tekintete" ma is ugyanolyan 
A változások korát éljük. Tör

ténelmünk fejezetei mély nyo
mokat jegyeznek, de Petőfi „te
kintete" változatlan! Örök! S 
amit sugall, lehet vigasz, figyel
meztetés, a sorskérdésekben tá
masz. Ostffy asszony fai tartózko
dása folytán Petőfi nekünk na
gyon is közeli. 

ö römmel adhatunk számot ar
ról, hogy a hagyományőrzésben 
ezen a tájon nincs megállás. Az 
ostffyasszonyfai megemlékezé
sek során közeli kapcsolatba ke
rültem egy neves gyűjtővel - bár 
személyesen soha nem találkoz
tunk, csak leveleztünk - , Tó th-
pál I s tvánna l , aki munkásságá
val bizonyította Petőfi és Erdély 
iránti szeretetét. Élete utolsó sza
kaszában ex-libriseket gyűjtött, a 
gyermekek rajongtak érte. Sok 
barátra tett szert a grafikusok kö
rében, mintegy 4000 darabja volt 
a különféle alkotásokból, met
szetekből. A részemre ajándék
ként átadottakat minden kiállítá
somon bemutattam. 

Petőfi idézésére és Tóthpál Ist
ván emlékére most négy pél
dányt választottam e cikkhez az 
Üj Kemenesalja olvasói számára. 
1. A Kárpátoktól le az Al-Duná
ig. 2. Még ifjú szívemben a láng-
sugarú nyár. 3. Nemzeti dal. 4. A 
székelyekhez. Hogy milyen cso
dálatos Tóthpál István ex-libris 

PETŐFIÉ SZÉKELYEKHEZ 

TÁRSASAD 
MEGALAKUL* 

, S * W K E M L E 

ISTVÁN ES IDA KÖNr" 

Wm 

suth-díjas szobrászhoz, hisz ő al
kotta meg Berzsenyi mellszobrát 
a költő szülőfalujának, Egyhá-
zashetyének, továbbá a fiatal Pe
tőfit Ostffy asszony fának. A mű
vész alkotott egy olyan Petőfi-
portrét, amely már a mély tekin
tetű, határozott, elszánt költőt ál
lítja elénk. 

Nyilvánvaló, hogy Petőfi Sán
dor személye minden művészeti 
ágat magával ragadott. Ezekből 

gyűjteménye, csak hírből tudha
tom. 

Nem feledkezhetem meg arról, 
hogy nagyon közeli barátság fű
zött minket Antal Károly Kos-

az alkotásokból évtizedeken át 
próbált az ember a méhek szor
galmával gyűjtögetni. Felemelő 
érzés, hogy a köl tő kiemelkedő 
helyet foglal el napjainkig és re
mélhetően továbbra is a magyar 
irodalom életterében. írók, köl
tők méltó alkotásokban örökítik 
meg munkásságát, emlékét, így 
Petőfi általuk is „szólhat" a haza 
sorsáról minden magyarhoz, bár
hol is éljenek a világban. Válasz
tottam Utassy József költőtől egy 
olyan verset, ami nagy hatást tett 
rám. Érzésem szerint a költe
mény nem kíván részletesebb 
kommentálást. 

Dala József 
Fotó: Hetényl 

Utassy József 

Zúg március 
Én szemfedőlapod lerántom: 
kelj föl és járj, Petőfi Sándor! 

Zúg március, záporos fény ver, 
suhog a zászlós tűz a vérben. 

Hüvelyét veszti, brong a kardlap: 
úgy kelj föl, mint forradalmad! 

Szedd össze csontjaid, barátom: 
lopnak a bőség kosarából, 

a jognak asztalánál lopnak, 
népek nevében! S te halott vagy?! 

Holnap a szellem napvilágát 
roppantják ránk a hétszer 

gyávák. 

Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: 
szólj még egyszer a 

Szabadságról! 
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El kell érni, hogy erényes orszás legyünk! 

Nemzeti jövő: remények és esélyek 
Érdekes és különös rendezvény folyamat 

részesei voltak április 24-25-én Celldömölk 
református gyülekezetének tagjai, de a ren
dezvényeken megjelent más gyülekezetek
ből, valamint bármelyik gyülekezettől távol 
került hallgatók is a református templomban. 
A református gyülekezet teológus napokat 
tartott, és ehhez kapcsolódott a Kresznerics 
Ferenc Könyvtár és a kemenesaljai Berzsenyi 
Asztaltársaság is. így lehetett vendége és 
előadója a rendezvényfolyamatnak a Pápán 
1952-ben a fizikai és ideológiai erőszak által 
halálra ítélt, de a múlt évben újraéledt Refor
mátus Teológia hallgatói csoportja dékánjuk, 
dr. V ladá r G á b o r vezetésével, valamint dr. 
Kopátsy S á n d o r , az országosan ismert és 
tisztelt közgazdász. A teológia, a vallásos hit 
és a közgazdaságtudomány párhuzamba ke
rült kettős vonalán kaptak eszméitető, értel
met és lelket mozgósító tanításokat a magyar
ság jövendőjének, megmaradásának remény
teljes útjáról és annak esélyeiről, feladatairól, 
lehetőségeiről a templomot teljesen megtöltő 
hallgatók. 

Először a teológusok találkoztak a presbi
térium tagjaival, kirándultak a Ság hegyre, 
ahol Dezső Lajos és Dezső Pé te r vendégsze
retetét élvezhették a családi pincénél, mérték
kel kóstolva a „borág nedvének" zamatát, de 
eljutottak Egyházashetyére is, ahol Berzsenyi 
Dániellel „találkoztak". Másnap a sárvári 
gyülekezettel és környékével ismerkedtek. 

Szombaton este hat órakor került sor dr. 
Kopátsy Sándor közgazdász előadására Re
mények és esélyek: A magyar gazdaság hely
zetéről és lehetőségeiről címmel. Váratlan, de 
hasznos meglepetés volt a hallgatóság számá
ra az, hogy az előadó nem egy tudományos 
szakzsargon leírt dogmatikus, s ilyenkor ne
hezen követhető körmondatait zúdította a 
hallgatóságra, hanem könnyed, a fogalomkö-
ben nem járatos hallgatósághoz szóló szabad
előadással tárta e lő az adott témát. Ezt nem 
csupán a közönség, de látszólag még maga is 
élvezte, hiszen nem csak előre leírt szöveg, 
de még a vezető gondolatokat rögzítő jegyzet 
sem volt kézben. Az előadást indító gondo
latként jóleső érzéssel állapította meg, hogy 
íme: ritka, kivételes alkalomként a világi 
szellem, a gazdaságtudomány bejutott a 
templomba, ahol egyébként az egyház, a teo
lógia szava szól. Ám évszázadokkal ezelőtt 
éppen az egyház szava szabadította fel a tu
dományt a reformációban a dogmatikus meg-
kötözöttségtől, és nyitott utat a tehetségek ér
vényesülésének, az esélyegyenlőségnek, s 
rakta le az alapjait a kapitalista gazdasági fej
lődésnek. A reformáció genfi iránya nyomta 
rá bélyegét, az ebből fakadó protestáns 

szellemiség szabta meg és hajtotta előre, 
ösztönözte mindenkor fejlődésre az elmúlt 
századok során a gazdaságot a világban. A 
protestáns etika és a fejlett kapitalizmus 
egy tőről fakadó irányzat, bár nem mindig 
egyenlő súlyú hatással érvényesült és érvé
nyesül ma sem az etika a fejlődés és az élet 
útján. 

A tudomány, a tehetség és az erkölcs 
együttes érvényesülése viszi előre a világot, 
hozhatja el az emberséges világ magasrendű 
fejlettségét. Ma egy elborzasztóan mélységes 
erkölcsi züllésnek vagyunk tanúi, amiből 
szinte lehetetlennek látszik kilábalnia az em
beriségnek. Hazánkban sincsen ez máskép
pen! A magyar minden vonatkozásban tehet
séges nép. Igazolja ezt az, hogy egy nemzet
közi statisztikai felmérés során kiderült, mi 
szerint világviszonylatban a matematika tu
dományában az összes nemzetek között har
madikak vagyunk, nálunknál sokkal nagyobb 
nemzeteket megelőzve. Mégis, bár a rend
szerváltás után kedvezőbbé váltak a társa
dalmi viszonyok és politikai feltételek, 
annyira kiéleződött gazdasági lemaradásunk. 
A nyugati társadalmakhoz képest soha nem 
voltunk ilyen szegények, relatív életszínvo
nalunk soha nem volt ilyen alacsony. A ma
gyar társadalom számára azonban kínálkozik 
a felzárkózás alkalma és lehetősége. Nemze
dékek nem kaptak itt tanítást a hit és erkölcs 
vonatkozásában, nincs mértéke a megbízha
tóságnak, sem a családi, sem a gazdasági, 
sem a társadalmi életben. El kell érni, hogy 
erényes ország legyünk, következésképp az 
oktatásban, a nevelésben oda kell hatni, hogy 
a felnövekvő nemzedékek meg tudják külön
böztetni a jót a rossztól, a valós szabadságot 
a szabadosságtól, felelősséggel önmaguk, 
családjuk és hazájuk iránt. Ez a gazdasági 
életben sem hiányozhat. A magyar dolgos 
nép! Hajlandó a jobb életviszonyai érdekében 
példátlan szorgalommal dolgozni. A felzár
kózásnak nincs ennél fontosabb feltétele. 
Szegény marad és elsorvad az a nép, amelyik 
segélyekből akar élni! A jelen században 
minden szabad népnek sikerült a világgazda
ság élvonalába felzárkózni, amelyik hajlandó 
volt szorgalmasan dolgozni, termelni. Igen 
fontos az is, hogy a lakosság óriási tömege 
vállalkozásba fogott. Egyelőre óvodai szin
ten, de reménység szerint jórésze eljut az 
érettségiig! Szellemi szinten sincsen lemara
dásunk, a világ tudományos élvonalában ren
geteg magyar tudós van, bizonyságai ennek 
a Nobel-díjasaink, sok másfajta tudomány 
művelői, kitüntetettjei. 

Az előadásból a hallgató és tudósító tanű-
ságtévőként azt az összefoglaló tanulságot 

vonhatja le, hogy bízhatunk a felzárkózásban 
és megvannak, meglesznek a lehetőségeink a 
felemelkedésre az erkölcs, a tudás, a tehetség 
színvonalának magasra emelésével, az Önbi
zalom rendíthetetlen szilárdságával, mert egy 
évezred nemzedékei, akiket a föld az évszá
zadok áramlásában magához vont, azt súgják 
„odaátról" a fülünkbe, hogy ezt a földet csak 
így lehet és kell megtartani. 

Jellemző az előadás sikeres voltára az, 
hogy szaporán sorjáztak a hozzászólások és 
a kérdések, melyek közül idő hiányában egy
re csak személyes párbeszéd során került sor. 
Ez a különös kérdés így hangzott: mi a ma
tematikai képlete az erkölcsnek? 

A rendezvénysor vasárnapi eseményei ak
ként alakultak, hogy a templomi igehirdetés 
szolgálatát dr. Vladár Gábor, a teológia dé
kánja végezte. A gazdag és Lázár példázatá
ról szóló magyarázat összecsengett az előző 
estén hallottakkal. A teológus diákok a dél
előtt folyamán a celldömölki anyaegyházhoz 
tartozó szórványközségekben szolgáltak. 

A vasárnap délutáni gyülekezeti templomi 
együttléten dr. Vladár Gábor dékán tájékoz
tatást adott a pápai teológia újjáéledésének 
rögös útjáról, az indulástól eltelt időben és a 
mindennapokban folyó életről, munkáról. A 
Zsoltárok 127: 1-2 versei alapján tartalmas, 
léleküdítő igemagyarázattal szolgált i f j . Bel
lai Zo l tán , szinte művészi színvonalú orgo
nazenével közreműködött Kuzsner Péter . 
Személyes bizonyságtétellel szóltak a gyüle
kezethez Filotás Julianna és P in té r Nóra , 
elmondva, mi indította őket, hogy a teológiá
ra jöjjenek, és hogyan készülnek jövendő 
szolgálatukra. Végül műsoruk bezárásakép
pen három szólamban elénekelték a 134-ik 
zsoltárt. Természetesen volt találkozás a gyü
lekezet ifjúságával is. 

A gazdag szellemi, értelmi és lelki ajándé
kokat adó rendezvénysorozatot Szentpály-
Juhász Imre lelkipásztor szavai zárták. 

Nádasdy Lajos 

Mozgássérültek 
figyelmébe 

Figyelmébe ajánljuk az országos szö
vetségünk H U M A N I T Á S újságját, 
amely tavaly nyár óta havonta jelenik 
meg. Érdekes írásokat közöl sorstársaink 
életéről, országos szövetségünk érdek
képviseleti tevékenységéről, a tagszerve
zetekben folyó munkáról. Egy szám ára 
jelenleg 50 Ft. Bármely postahivatalban 
előfizethető. 

A Magyar Rádió Győri Körzeti Stú
diója minden második szerdán 8.15 óra
kor Érintés címmel kb. 20 perces műsort 
sugároz a fogyatékkal élők számára. Az 
adást még aznap 18 órakor megismétlik. 

Mozgássérültek 
Vas Megyei Egyesülete 

Ne feledje: Uj Kemenesalja 
1999-ben is kéthetente! 
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Emlékezés a hetvenöt éve született 
Móritz Sándor celldömölki festőművészre 

Századvégünk tömegvado-
nában, foltos eszmék hamis 
prófétáinak kódolt s mégis 
egyértelmű propaganda beszé-
dzuhatagától elkábítva mai éle
tünkben könnyen felejtő nem
zet, hagyomány nélküli nép let
tünk. De éppen ebből követke
zően értékeinkre legalább ke
rek évfordulókon feltétlenül 
emlékeznünk kel l . Ilyen érték 
nem csupán városunk, de egész 
Kemenesalja számára Móritz 
Sándor fes tőművész , akinek 
emlékét ébren kell tartani. 

* 

Akire most ráesnek az emlé
kezés fénysugarai és megvi lá 
gítják alakját, a fiatalon el
hunyt, többre hivatott festőmű
vész hetvenöt évvel ezelőtt , 
1924. márc ius 20-án született 
Cel ldömölkön, gyermekkel 
gazdagon megáldott , szerény 
életű vasutas családban. Alsóbb 

Kollégium 

m 
Miltí 
fim 

m l 

YTT1 j 

m 

Í5L 

Pápai református templom 

Udvar 

iskoláinak elvégzése után a pá
pai református kol lég iumban 
folytatta a tanulmányai t . Itt na
gyon korán felfigyelt a tehetsé
gére az országos hírű festőmű
vész-rajztanár, A . Tóth Sándor . 
Irányította, pártfogásába vette, 
későbbi tudását megalapozta. 
Az érettségi vizsga letétele 
után, 1943-ban felvették a Kép

zőművésze t i Főiskolára , ahol 
pápai iskolájának és szülőhe
lyének ösztöndí j - támogatásá
val, anyagi gondoktól függet
lenül végezhe t t e a tanul
mányai t . A főiskolán SzŐnyi 
István a mestere és Elckfy J enő 
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tanársegédje volt . Diplomáját 
1948-ban kapta. 

* 
Móritz Sándor munkásságá

nak mélta tása nem ennek a rö 
v id megemlékezésnek a felada
ta, ezt má r a művésze thez ér tök 
megtet ték és megteszik, s kije
lölték helyét a magyar m ű v é 
szetben. M é g i s annyit el kel l 
mondanunk róla, hogy az örö
kösen megújuló , színt, alakot, 
ál lagot vál togató mindenkori 
jelen festője s megörökí tője . A 
természeti je lenségek, színek és 
rezdülések kapnak műveiben 
örök életet. Ezt mindenki meg-
érezheti , aki városunk műve lő
dési központ jában látható ál
landó kiállításon a művei t meg
tekinti . Keressük fel, és gyö
nyörködjünk varosunk nagy 
művészfiának születési évfor
dulóján az itt látható alkotása
iban. 

Az emlékezésse l kapcsolat
ban azonban volt és van egy 
komoly és felelősségteljes fel
adatunk is. A l i g vagy egyál ta
lán nem is tudják, fel sem f i 
gyeltek arra, hogy pápai ko l lé 
giumi diák korában a Kol légi 
umi Lapokban szép számban 
jelentek meg munkái . Ezek ter
mészetesen nem festményre
produkciók, hanem linómetsze
tek! 

* 
Figyelemfelhívásképpen és 

egy esetlegesen készü lő élet
monográfia részének adaléka-

A pórdömölki 900 éves templom romjai 

ként , s a munkás ság egészének 
fel tárásaként ezekből a l inó
metszetekből közreadjuk az itt 
lá tható sorozatot. Hangsúlyos 
az, hogy ezek diákkori a lkotá
sok, de lá tásmódjukon érződik 
már a j ö v e n d ő művész tehetsé
ge. 

Nádasdy Lajos 

Akit a föld magához vont: 
lágy tollakat táplál a holt, 
s fölemelkednek porai -
viszik az ég madarai. 

(Szécsi Margit) 

Református Nönevelö Celldömölki református templom 
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Petőfi Sándor: Csatában 
Medgyes, 1849. márc. 2. 

Miért választottam a Csatában 
című verset? Ezen a vidéken na
gyon sokat bicikliztünk, Erdélyt 
járó történelmi túráink során. Kis 
fantázia kell csak ahhoz, hogy a 
csatajelenetet el tudjuk képzelni! 
A Nyugat-Dunántúlhoz, szülő
földünkhöz is hasonlít, így hoz
zám is közel áll a Királyföld dim
bes-dombos tája. És innen Petőfi 
tényleg „tudósít" egy csatáról! 

Petőfit Bem seregéhez ve
zénylik 1849 telén. Rossz a han
gulata, a magyar szabadság ügye 
vesztésre áll, a kettős fővárost el
foglalta Windischgrátz, a kor
mány elmenekült Debrecenbe, 
Görgey serege eltűnt a felvidéki 
hegyek között. Személyes vitái is 
voltak, még Kossuthtal is! Mély
ponton van, amikor Bemben 
nemcsak egy legyőzhetetlen sza
badsághősre talál, hanem édesap
ja halála után szinte új apára. Pe
tőfi Tordán át érkezett Medgyes-
re. Február és március fordulóján 
vagyunk, Bem visszaérkezik 
egyik ellenfele, Urbán üldözésé
ből, hogy megütközzön fő ellen
ségével: Puchnerrel. Petőfi részt 
vett a csatában, ami Mcdgyestől 
délre hömpölygött, bár a versből 
is kiolvasható, hogy nem a kez
detétől van a helyszínen. Ez a lát
vány fogadhatta: 

Délután van, az Akasztófa-
hegy mögött leszállóban a Nap. 
Magam elé képzelem a jelenetet, 
amikor az ágyúk tüze egybeolvad 
a lemenő Nap pirosló fényével: 

A földön is harag. 
Az égen is harag! 
Kifolyt piros vér és 
Piros napsugarak! 
A lemenő nap oly 
Vad bíborban ragyog! 
Előre, katonák, 

Előre, magyarok! 
A csata tovább tombol az 

ágyúk füstjében (a fekete lőpor 
igazi füstködöt csinált!). A költő 
megpillantja a szuronyokat. Az 
osztrák gyalogság támadásra in
dul - a magyarok nem várják be 
őket: „Előre magyarok...!" a füst 
eltakarja a harcot, az égen feke
teség. 

Komoly felhők közül 
Bámul reánk a nap, 
Rettentő szuronyok 
Füstben cs'dláinlanak. 
A sürü lomha füst 
Sötétben gomolyog. 
Előre, katonák. 
Előre, magyarok! 

Sortűz. Az osztrák ágyúk a 
magaslatokon dörögnek a füst 
mögül; a gyalogság puskalövései 
csak növelik a füstöt. A kavargó 
csatában szinte megjelennek 
előttünk a hősök: a rohamozók 
talán éppen Bethlen Gergely szé
kelyei, a Küküllő mögött a V i l 
mos-huszárok, Zsurmay Ignác. 
Aztán ők is rohamra indulnak, is
mét ágyúdörgés, puskatűz -
„reng a világ". 

Ropog, hosszan ropog 
Csatárok fegyvere. 
Agyuk bömbölnek, hogy 
Reng a világ bele; 
Te ég, te föld, talán 
Most összeomlótok! 
Előre, katonák, 
Előre, magyarok! 

A magyarok rohama sikerrel 
jár. Petőfit is és minket is elfog 
a lelkesedés, amikor érezzük, 
hogy az osztrákok menekülőre 
fogják a dolgot. Győzelemre ve
zették a hősök csapatainkat! Ez 
a csata tetőpontja. 

Szilaj lelkesedés 
Foly bennem, mint tüzár, 

fc-rifei 

/ 

/ / 

A vérszag és a füst 
Megrészegíte már. 
Előre rontok én, 
Ha élek, fia halok! 
Utánam, katonák, 
Utánam, magyarok! 

A történelemből tudjuk, hogy 
ez egy vesztett csata: másnap k i 
lövik az osztrákok Bem hat ágyú
ját. Bemnek menekülnie kell . 

Miért nem foglalkozik Petőfi 
a csatavesztéssel? 

így volt győzelemmel teljes a 
nap. Ráadásul az apaként csodált 
Bemnek a hírneve csökkent vol 
na, ha leírja a vereséget. Petőfi 
betegsége is ok lehetett: váltólá
zat (maláriát) kapott, és lehet, 
hogy láza miatt nem is tudott a 
másnapi eseményekről, nem is 
észlelte a csatavesztést. 

A vers műfaja csatadal. Bár 
valószínűleg nem éneklésre gon
dolt a költő, de ritmusa a nép
dalhoz hasonlít: 

A földön is harag 

1 ! 
hangsúly hangsúly 

Vagyis kétüteműhatos, ősi ha
tos. 

Csatát fest, a szabadságért 

folytatott hatalmas csatát. Az ég 
és föld, a felhő és a Nap, a piros 
vér és a pirosló Nap ellentétei és 
párhuzamai érzékeltetik rettene
tes, döntő küzdelem folyik. 
(Ezek az ellentétek végigkísérik 
a verset: előre - utánam; a füst
ben csillámlás stb.) 

A csata nem játék. Erőteljes 
indulatokat festenek a ropog, 
bömböl, reng igék, a haragos jel
zők: vad bíbor, rettentő szuro
nyok, szilaj lelkesedés. És ez a 
szilaj lelkesedés teljesen elragad
ja a költőt: a „vér és füst szagá"-
tól a „megrészegített" költő a 
döntő roham élére áll - szinte 
előttünk a kép, amint a zászlóval 
a kezében ront az ellenségre az 
első sorban Petőfi. Érezzük lel
kesedését: (a „talán most össze
omló") ég és föld is összeeskü
dött hazánk ellen, de győzünk! 

Itflle Barbara 
Nyílra Utcai Altalános iskola, 8. a 

Szombathely 
A szerző első dí ja t nyert 

verselemzés ka t egó r i ában a 
Kresznerics Ferenc Könyv tá r 
i rodalmi és képzőművészet i pá
lyázatán . 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
13/1999. (IV. 28.) számú rendelete 

az Á d á m Jenő Zene i sko lában fizetendő térí tési d í jakról szóló 
16/1997. ( I V . 2.) sz. rende le tének módos í tásá ró l 

A zeneiskolai térítési díjakról szóló rendelet az alábbiak szerint 
módosul: 

1. § 
A rendelet 3. §-a az alábbira változik: 
Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott szolgáltatások egy 

tanévre szóló térítési díját a következők szerint állapítja meg: 
- 18 éven aluli tanulók esetében: 3800 Ft 
- 18 éven felüli tanulók esetében: 4800 Ft 
melyből 1000 Ft a hangszerhasználati díj. 

2. § 
A rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbira változik: 

(1) A képviselő-testület a tanulmányi eredménytől függően az aláb
bi kedvezményeket biztosítja: 

a) 18 éven aluli tanulóknál: 
- jeles (4,5-5) tanuló esetében fizetendő: 2400 Ft 
- j ó (3,5-4,4) tanuló esetében fizetendő: 2600 Ft 
- közepes (2,5-3,4) tanuló esetében fizetendő: 2800 Ft 

b) 18 éven felüli tanulóknál: 
- jeles (4,5-5) tanuló esetében fizetendő: 3000 Ft 
- jó (3,5-4,4) tanuló esetében fizetendő: 3400 Ft 
- közepes (2,5-3,4) tanuló esetében fizetendő: 3800 Ft 

Saját hangszer hiányában 1000 Ft hangszerhasználati díjat kell 
fizetni. 

3. § 
Ez a rendelet 1999. szeptember l-jén lép hatályba. Ezzel egyide

jűleg a 17/1998. ( IV. 1.) sz, rendelet hatályát veszti. 
Celldömölk, 1999. április 28. 
Baranyai Att i láné dr. Makkos Is tván 

jegyző polgármester 
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Égi jelenségek 
régen és ma 
Az égi jelenségek - különle

gességük miatt - nagymértékben 
hatottak mindig az emberekre. A 
tudományos elmék küzdelme 
legtöbbször alulmaradt a hiedel
mekkel, a babonákkal szemben. 
Mindezekről jelentős irodalmi 
anyag, kötetekre halmozódó tu
dománytörténet a bizonyíték. M i 
még félénken, a konyha vagy a 
szoba sarkában meghúzódva 
hallgattuk gyermekkorunkban a 
tollfosztások vagy mis összejö
vetelek során elmondottakat. A 
későbbiekben ha ilyesmikről 
megjelent írások kerültek a ke
zembe (napilapok, magazinok, 
folyóiratok), elraktam ezeket, h i 
szen gazdagították a néphagyo¬
mány-gyűjteményem szerény, de 
gyarapodó „kincsestárát". 

Készülődve az idei (augusztus 
11.) teljes napfogyatkozás ese
ményére, érdemesnek vélem újra 
kézbe venni a korábban elrakott 
cikkeket, tanulmányokat, köny
veket. Az égi jelenségeket az em
berek a régebbi korokban baljós
latú jeleknek vélték. A birtokom
ban lévő egyik írás - „Üstökösök 
és babonák" - több példával, idő
rendben (táblázattal) sorolja a 
történéseket és nyújt betekintést 

a titkokba. Példaként a régi idők
ből egyet választottam e cikk ér
telmezhetőségét segítve, neveze
tesen az 1066-ban történteket, 
amely arról tanúskodik, hogy az 
akkor uralmon lévő I I . Harold 
angol királyt mennyire megren
dítette az üstökös megjelenése. A 
nevezetes csatát Hódító Vilmos 
normandiai fejedelem ellenében 
el is veszítette, csakúgy saját éle
tét. Mindezt az üstökös megjele
nésének tulajdonították. A győző 
fejedelem felesége, Mati ld k i 

rálynő és udvarhölgyei egy nagy
méretű" falikárpiton az eseményt 
kihímezve megörökítették. Lát
ható, hogyan ájuldozik a csatát 
vesztett király, s láthatók az eget 
csodáló emberek. 

Most 1999-et írunk, minden
képpen nevezetes évünk van. 
Jóslások, talán még babonák is 
léteznek, sajnos háborúk is, ter
mészeti csapások egyaránt. De a 
mai kor embere valószínűleg 
másként ítéli meg mindazt, amit 
átélünk, illetve át kell élnünk. B i 

zonyos szorongás - jogosan -
azért él bennünk, hiszen az 1999. 
augusztus 11-én bekövetkező tel
jes napfogyatkozás rendkívüli 
ritka esemény valóban, aminek 
sávjába a kemenesi táj jelentős 
mértékben bekerül. 

Dala József 
A Halley-üstökös 1066. évi 

megjelenésének ábrázolása a 
bayeux-i falikárpiton. A latin 
nyelvű felirat: I S T I MI-
R A N T ( U R ) S T E L L A ( M ) , azaz 
ő k csodálják a csillagot. 

E! O Z A I K A kenderike-család 
Mennyi közeli madár nyújt gyönyörűséget, 

szolgálja a természeti környezetet és barátja, se
gítője az embernek!? Nem csupán a madárvilág 
szakmai közegeit, az ormtológiát érinti ennek 
megítélése, szerencsére sokkal szélesebb ennek 
a horizontja. 

A művészetek örök témája, sokan versekbe 
foglalták a madarak csodás világát! Magam is 
szenvedélyesen kutatok az irodalom rejtekei
ben. „Madarásztam" Weöres Sándor vaskos kö
teteiben és korábbi nagy költőink ihletéseiből 
válogattam, szavalgattam és dalokat dudorász
tam. Érzésvilágunk ezáltal gazdagodhat. 

Most, hogy a hegyen lévő pincénk közvetlen 

KENDERIKE 

közelében rátaláltunk egy szeretetre méltó ma
dárpár kis fészkére, ez önmagában a legfeleme-
lobb élmény. Hogy ezt akis madarat, amelynek 
oly megejtően szép nevet adott a sorsa, versbe 
foglalták-e a poéták, nem tudom. Azt azonban 
igen, hogy a kenderikék úgy építették meg a 
fészküket az ezüstszínű bokron, hogy sokáig 
észre sem vettük. 

Amikor megleltük, már a tojó ült a tojásokon, 
nem repült el, szembenézett velünk. Ha közben 
mégis elhagyta fészkét, öt kis tojást láthattunk 
abban. 

A kenderike kis énekes madár, amint a szak
irodalomban jellemzik, mintegy 13 centiméter 
nagyságú. A tojó egyszerű „öltözetű", viszont 
a hím a gesztenyebarna többségű tollazatát szá
mos más színnel díszítve mutathatja. Nászruhát 
ölt. A kenderike változatosan, dallamosan éne
kel, csicsereg a bokrok és a fák tetején. 

A kenderike pár azóta már neveli a tojásokból 
kibújt kicsiket, és most sok a dolguk. Reméljük, 
páratlan gondoskodásuk sikerrel jár, az öreg 
pince környezete gazdagabb lesz általuk. 

Vigyázzuk őket mi is, feleslegesen nem há
borgatjuk fészküket, utódokat nevelő helyüket. 
Tudjuk, hogy védelmükért hálásak lesznek 
munkálkodásukkal, énekükkel, és télen is itt 
maradnak a közelünkben. 

Kenderike, kenderike, verset írni költő 
kéne! 

DJ. 

ERDÉLYI JÓZSEF 

A Ság halála 
TÓTH ALADÁRNAK 

A Ság oldalán nagy kürtő füstölög 
Gyászlobogó, gyászlobogó, — 
halálra ítélte a Ságot 
a kőfaragó. 

Bontják a messzekék sági tetőt, 
A Somlyó Öccsét megölik 
s közömbösen nézi halálát 
a ságalji nép. 

Ugyan kinek s miért is fájna ez? 
Nekem is, óh, miért sajog 
a Ság halála? Hiszen egyszer 
én is meghalok... 

Bontják a Ságot... Minek is ide 
a búzatermő síkra hegy? 
A munkás-kínos földre szépség? 
Ság, Isten veled! 

Isten veled, szépség, haszontalan 
álmodozás, tündér-tető!... 
Törj, én szívem, darabokra te is, 
mint a sági kő!... 

(1927) 
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<0> SPORT <0> eredmények - események <0> SPORT <0> 

Ez már a ráadás, de nagyon szép... 
J 

Szép Tamásnak nem lehetett gólt rúgni! 
F C Keszthely-CVSE-Antók Nyomda 0-3 (0-1) 

Keszthely, 300 néző. Vezette: Ferencz Attila (Mosonmagyaróvár), pj.: Balázs, Knapp 

Keszthely: Jánosa - Pintér, 
Bujtor, Szarka, Balogh - Bertók, 
Nagy B., Lajtai, Bazsonyi - Ban
kó, Cserép. Edző: Pál András. 

Cel ldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Bognár, Stiber - Do
hány, Kelemen, Szőílősi, Len
gyel - Szálai, Hegyi. Edző: Fe-
dor Sándor. 

Csere: Stiber helyett Lukács a 
20., Balogh helyett Molnár az 
54., Latyák helyett Elekes a 64., 
Bognár helyett Molnár a 76. 
percben. 

Sárga lap: Bertók lerántásért a 
20., Bujtor szabálytalan szerelé
sért az 55., Latyák visszahúzásért 
a 38., Csákvári lökésért a 82., 
Lengyel kezezésért a 83. perc
ben. 

Szögletarány: 3:5 (1:3) 
Nagy becsvággyal vetette ma

gát a játékba a hazai csapat, de 
a gyorsan jött vendéggól kissé le
lohasztotta az igyekezetet. Ké
sőbb újra erőre kapva ismét tá
madásba lendültek a cellifiúk, de 
helyzeteiket nem tudták értékesí
teni. A második játékrész elején 
a celli csapat újabb gyors gólja 
végleg megpecsételte a hazaiak 
sorsál. Igaz, a Keszthely nem ad
ta fel, továbbra is támadásban 
maradt, de Szép kapusnak ezen a 
mérkőzésen nem lehetett gólt 
rúgni. A celli kapus védéseivel el
kápráztatta közönségét, de talán 
még az ellenfél játékosait is, akik 
feltűnően sok durva szabályta
lanságot vétettek a mérkőzés 
alatt. A celli együttes - jó játék
vezetés mellett - megérdemelt 
győzelemmel búcsúzott a Bala
ton-parti pályától. 

8. perc: Szöglethez jutott a 
celli együttes, melyet balról Do-
bány ívelt az üresen hagyott La
tyák elé, aki 8 méterről a tőle 
megszokott nyugalommal kilőtte 
Jánosa kapus kapujának bal alsó 
sarkát (0-1). 

10. perc: Csákvári labdáját 
Bazsonyi csípte el. Rávezette azt 
a kapusra, de a vetődő Széptől 
megzavarodva a labdát a kapu 
fölé emelte. 

34. perc: Dobány jő 25 méter
ről lövésre szánta el magát, de a 

bal sarokba tartó labdát Jánosa 
bravúrral szögletre tenyerelte. 

50. perc: Csákvári ívelt a kapu 
elé, Balogh a 16-os előtt fejjel 
menteni akart, ám labdája Do
hányt találta meg, aki maga elé 
tette azt, és 12 méterről kilőtte a 
jobb sarkot (0-2). 

57. perc: Szőllősi vezette fel a 
labdát, majd egy szép csel után 
Szálait szöktette, aki egyedül ta
lálta magát szemben Jánosa ka
pussal, de lövése elkerülte a ka
put. Szép támadás után nagy gól
helyzet maradt k i . 

60. perc: Kelemen lőtte be kö
zépre a labdát, melyre Dobány 
érkezett. Ügyesen átjátszotta 
Szarkát, de a lövés pillanatában 
Bujtor elpiszkálta előle a lasztit. 
A labda Szőllősi felé tartott, most 
azonban Jánosa látványos vető
déssel az utolsó pillanatban to
vább tudta azt Szőllősi elől tolni, 
és így megmenekült az újabb ta
lálattól a keszthelyi kapu. 

62. perc: Feljöttek a hazaiak. 
Egy jobbról beadott labdáról sen
kitől sem zavartatva Bankó 8 mé
terre a kaputól centiméterekkel 
maradt csak le. 

75. perc: Cserép remek labdá
val szöktette a középen üresen 
hagyott Lajtait, aki bevezette a 
16-oson belülre a labdát, de a jó 
érzékkel kifutó Szép kapus a lö
vést parádésan védte. 

80. perc: Újra Szép kapus bra
vúrjaira volt szükség ahhoz, 
hogy gól nélkül ússza meg a ven
dégcsapat a hazai rohamokat. 
Nagy B. 20 méterről végezhe
tett el szabadrúgást. Jól eltalált 
lövése a sorfalon irányt változtat
va vágódott volna a léc alá, de 
Szép Tamás visszafelé vetődve 
óriási bravúrral a kapu fölé te
nyerelte a labdát. A belőtt szög
letre Szarka érkezett, és lőtt egy
ből kapura, a labda a bal sarokba 
tartott, de Szép újabb bravúrral 
hárított. 

85. perc: A CVSE lekopírozta 
a Lenti TE elleni győztes gól ját 
Elekes indította remek labdával a 
balszélső helyén Lengyelt, aki 
elviharzott a labdával és laposan 
középre lőtte, ahol Kelemen 
érkezett és öt méterről a hálóba 
továbbított (0-3). 

Fedor S á n d o r : Lelkes ellen
fél ellen kötelező győzelmet arat
tunk. Jók: Szép, Csákvári, Kele
men, Dobány. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : Keszt
he ly -Ce l ldömölk 3-2 (3-2). Ve
zette: Babós Zol tán 

CVSE: Barálh - Sebestyén, 
Nagy, SZABÓ L . , Mórocz -
VASS, Szabó A. (Mesterházy), 
BODOR. Szabó M . - GYŐRVÁ
RI , Vánkos. Edző. Boznánszky 
Gábor. 

A Győrvárival és Bodorral 
megerősített celldömölki ifjúsági 
csapat ezzel a győzelemmel át
vette az NB I I I . ifjúsági bajnok
ságban a vezetést. A látottak 
alapján szükség is volt a két ru
tinos játékos szerepeltetésére. A 
nagyon rossz állapotban lévő 
edzőpályán jó játék nem tudott 
kialakulni. Góllövő: Győrvári 
(2), Bodor. 

Elmaradt a mérkőzés sava-borsa: a gólrúgás! 
Pápai ELC-CVSE-Antók Nyomda 0-0 

Pápa, 1600 néző. Vezette: Kiss Norbert (Csorna), pj.: Molnár Cs. , Kocsis 

Pápa: Kocsis - Oravecz, Sin-
kó, Horváth T., Marton - Porpá-
czi, Szabó I I . A., Pohammer, Má
té - Vollai , Takács. Edző: Han¬
nich Péter. 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Bognár, Lukács, Szőllősi - Győr
vári, Elekes, Kelemen, Lengyel -
Szálai, Hegyi. Edző: Fedor Sán
dor. 

Csere: Kelemen helyett Do
bány a 19., Polhammer helyett 
Nagy L . a 76., Hegyi helyett Bo
dor a 78., Vollai helyett Renczes 
a 85., Győrvári helyett Molnár a 
87. percben. 

Sárga lap: Lengyel lerántásért 
a 31., Szabó I I . szabálytalan sze
relésért a 38., Máté durva játékért 
a 49., Horváth szabálytalan sze
relésért az 57., Oravecz szabály
talan szerelésért a 60., Elekes 
szabálytalan szerelésért a 88., 

Porpáczi lerántásért a 89. perc
ben. 

Szöglctarány: 3:4 (1:1) 
A két csapat találkozóját - a 

régi tradícióknak megfelelően -
nagy érdeklődés előzte meg. A 
mérkőzésen nézŐcsúcs született. 
A bajnokságban lejátszott 25for
dulóban még ennyi néző egyik 
mérkőzésen sem volt, s valószíná, 
hogy nem is lesz már. 

A két szomszédvár labdarúgó
csapatainak találkozói már 
1911-tői vonzzák a nézőket a pá
lyákra. Az elmúlt közel 90 év 
alatt sok felejthetetlen, jó iramú 
és emelkedett hangulatú Pápa-
Celldömölk találkozót játszottak 
már. így volt ez most is, sem az 
iramra, sem a küzdelemre, de 
még a játékra sem lehetett pana
sza a nagyszámú közönségnek. 
Állíthatom ezt annak ellenére is. 

hogy a mérkőzés sava-borsa, a 
gólrúgás elmaradt. 

Parázs hangulatú, jó kis mér
kőzést játszott a Bakony-csoport 
jelenlegi két legjobban felkészí
tett csapata. A mezőnyben min
den megtörtént, amit egy futball
meccsen el lehet várni, csak 
egyik csapat sem tudta az i-re a 
pontot feltenni, igazi gólveszélyt 
a védők nem engedtek kialakíta
ni. Pedig nem így indult a mér
kőzés... 

3. perc: Takács ment el a bal 
oldalon az alapvonalig, majd 
Vollaihoz játszott, aki a jobb fel
ső saroknál találta telibe a celli 
kapufát. 

65. perc: Hegyi jobbról belőtt 
szögletét Lengyel rúgta kapura, 
de lövése elkerülte Kocsis kapu
ját. 
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73. perc: Takács ment le a 
jobb oldalon az alapvonalig, 
majd a 16-osnál érkező Porpáczi 
elé gurított, de a középpályás lö
vés helyett belsővel akarta a lab
dát kapura helyezni. A labda ma
gasan a kapu fölött hagyta el a 
játékteret. 

80. perc: Először a celldömöl-
kiek, majd a támadásvezetés után 

a pápaiak reklamáltak 16-oson 
belüli kezezésért. Kiss játékveze
tő — véleményem szerint is - na
gyon helyesen továbbot intett 
mindkét esetnél. 

Fedor S á n d o r : Rendkívül tet
szetős játékkal szereztünk a mér
kőzésen egy pontot. 

Hannich Pé te r : Azért jöttem, 
hogy Pápán legyen megint jó lab
darúgás. Az önkormányzat jóvol

tából a labdarúgás háttere impo
náló. Jövőre csak egy cél van, 
megnyerni a bajnokságot. Ma a 
Bakony-csoport két legjobb csa
pata találkozott, játékosaim he
lyenként látványosan játszottak, 
sajnos a játékvezető küldését el
hibázták valahol. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : P á p a -
Celldömölk 1:3 (0:1). Vezette: 
Molná r Csaba 

A vártnál nehezebb győzelem a szomszédok ellen 
CVSE-Antók Nyomda-Répcelaki SE 3:2 (2:1) 

Celldömölk, 800 néző. Vezette: Garab József ( K a p u v á r ) , p j . : M o l n á r Cs., Nagy 

Cel ldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Lukács, Szőllősi - Do
hány, Bognár, Hegyi, Lengyel -
Kelemen, Szálai. Edző: Fedor 
Sándor. 

Répcelak: Varga Jenő - Tom
pos, Varga G., Szabó, Varga J. -
Mészáros, Varga B., Horváth T., 
Horváth B. - Murai, Tompek. 
EdzŐ: Csorba János. 

Csere: Szőllősi helyett Győr
vári a 44. percben, Mészáros he
lyett Zsirai a szünetben. Tompek 
helyett Pungor a 72., Szálai he
lyett Bodor a 81., Dobány helyett 
Molnár a 88. percben. 

Sárga lap: Varga J. szövegért 
a 45., Kelemen szabálytalan sze
relésért az 51. percben. 

Szögletarány: 10:3 (3:1) 
A helyezésektől függetlenül a 

két csapat találkozói mindig 
nagy csatákat szoktak hozni. 
Nem volt ez most sem máskép
pen. A vendégek, akik a kezdés 
előtt egy szál szegfűvel köszön
tötték a kifutó celli csapatot és a 
kispadon ülőket, jól felkészültek 
a CVSE játékából, így volt ez jó, 
mert ennek köszönhetően sok gólt 
és jó kis mérkőzést láthattak a né
zők. Igaz, a hazai csapat nem 
tudta kihasználni a lehetőségeit, 
úgy tűnt, egy kissé az akarással 
is baj volt, a labda sem úgy ván
dorolt, ahogy azt elvárták a né
zők. Az eredmény szoros mérkő
zést tükröz, a valóság viszont az, 
hogy a hazai csapat számára ez 
már egy tét nélküli mérkőzésnek 
számított, s egy kicsit elszórakoz
ták a meccset. A játékosok felfo
gása érthető is meg nem is. Jó 
lesz a közönségre is gondolni... 

24. perc: A bal oldalon Len
gyel lódult meg a labdával, de 
Mészáros a kapu előtt úgy 20 mé
terre leterítette. A szabadrúgás 

előtt - mint mindig - most is töb
ben álltak a labda mögé. Minden
ki azt várta, hogy Bognár végzi 
el a szabadrúgást, de most Do
bány nem lépte át a labdát, 
hanem azt egyből kapura lőtte. A 
lövés váratlanul érte Varga ka
pust, s így csak dermedten tudta 
nézni, ahogy nagy erővel a labda 
a jobb felsőbe vágódott (1-0). 

32. perc: Csákvári ívelt Len
gyelhez egy labdát, aki 14 méterről 
fejjel célozta meg a kaput, de feje
se Varga kapus fölött a felső lécről 
visszavágódott a mezőnybe. 

42. perc: Hegyi három embert 
is becsapott, majd Lengyelhez 
játszott, aki a labdát a kivetődő 
Varga kapusba lőtte. Az azonban 
kicsúszott a kapus kezéből, és az 
érkező Szálai az üres kapuba gu
rított (2-0). 

44. perc: Varga G. a bal olda
lon meghúzta a celli védelmet, és 
a kivetődő Szép mellett kereszt
be lőtte a labdát, amit közelről a 
berobbanó Horváth T. vágott a 
léc alá (2-1). 

60. perc: A fellazult celli vé
delem mellett ugrott k i Tompos 
és hagyta faképnél a bal oldalon 
a celli játékosokat. A labdát rá
vezette a kifutó kapusra, majd az 
alapvonal közeléből visszagurí-
totta a középen üresen érkező 
Varga B. elé, aki azt egyből a léc 
alá továbbította (2-2). 

64. perc: Hegyi kapott forin
tos labdát, de 14 méterről „ajtó
ablak" helyzetben fölé durran
tott 

67. perc: Latyak ment el re
mekül a jobb oldalon, beadását 
Csákvári közelről a kapusba vág
ta. A kapusról a gólvonalra le
csorgó labdát Lengyel segítette 
rendeltetési helyére: a kapuba 
(3:2). 

87. perc: A mérkőzés legna
gyobb gólhelyzete maradt k i . 
Győrvári a répcelaki kaputól jó 
25 méterre egy szép közbelé
péssel szerzett labdát, egyedül 
indult kapura, már a 16-oson be
lül járt, amikor senkitől sem za
varva óriási gólszerzési lehetősé
get szalasztott el. A labdát a k i 
futó Vargába lőtte. 

Fedor S á n d o r : A vártnál ne
hezebb körülmények között szü
letett meg a győzelem. A közön
séggel együtt magam is többet 
vártam a csapatomtól. A helyze-

CVSE: Baráth - SEBES
TYÉN, N A G Y , SZABÓ L . , M Ó -
ROCZ - Vass (Fáró), Szabó A., 
Mesterházy, Szabó M . - Szita, 
Vánkos (Németh R.). Edző: Boz-
nánszky Gábor. 

Jó iramú mérkőzésen jó já
tékkal megérdemelt győzelmet 
arattak a celli fiúk. Góllövő: Szi
ta, Szabó M . , Szabó A . (1 l-es
ből). 

tek alapján az eredményt reális
nak tartom. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : Celldö
m ö l k - R é p c e l a k 1-0 (0-0). Ve
zette: M o l n á r Cs. 

CVSE: Baráth - Sebestyén, 
N A G Y , SZABÓ L . , Mórocz -
VASS, Szabó A. , Mesterházy 
(Fáró) - Németh R. (Nyári), K u 
nos (Németh G.), Vánkos (Né
meth J.). 

Az órisi mezőnyfölényben ját
szó celli csapat a helyzetek hely
zetét is ki tudta hagyni, de Nyári 
jókor lépett pályára, s megmen
tette a becsületet. így továbbra is 
négy ponttal vezeti az i f i csapat 
a tabellát, s várhatóan - akár csak 
két éve, úgy most is - a felnőttek 
mellett az ifi t is bajnokként kö
szönthetjük a szezon végén. Gól
lövő: Nyári. - tim -

LABDARÚGÁS 
K Ö R Z E T I B A J N O K S Á G 

A Sitke m á r bajnok 
Alsóság-Nemeskeresztúr 3:3 (3:2) Góllövők: Kerék, Nagy (2), ül. 

Csizmadia, Kiss (2). 
Sitke-Nemeskocs 2:0 (2:0) Góllövők: Matusz I . , Vincze. 
Hegyhát SE-Egyházashetye 4:2 (1:1). Góllövők: Joó K. (2), Vörös 

Zs„ Takács (öngól), i l l . Zsoldos, Dénes G. 
Izsákfa-Csönge 3:0 Góllövők: Horváth I . (2), Németh. 
Boba-Hosszúpereszteg 1:0 (1:0) Góllövő: Németh T. 
Csönge-Sitke 3:0 (1:0) Góllövők: Péntek (2), Matusz J. 
Nemeskocs-AIsóság 1:4 (1:2) Góllövők: László E., i l l . Nagy Sz. (2), 

Kerék, Fekete. 
Izsákfa-Egyházashetye 2:1 Góllövők: Horváth I . (2), i l l . Markos. 

-vl-

ASZTALITENISZ 
Ajkai Bányász-CVSE-MÁVÉPCELL 9:9 
NB Il-es férfi mérkőzés, Ajka. 
A cellieknek tartalékosán is nyerni kellett volna a már kiesett Ajka 

ellen. Győztek: Felleg Gábor (4), Nagy Gábor (2), Öibei Péter (2) és 
a Felleg-ÖIbei páros. 

CVSE-MÁVÉPCELL IL-Györ i Elektromos 9:9 
Ezen a mérkőzésen sem Máthé Gyulának, sem Balázs Gyulának 

nem ment a játék... Győztek: Tekét Attila (3), Tamás László (2), 
Máthé Gyula (1), Balázs Gyula (1), a Teket-Tamás és a Máthé-Ba-
lázs páros. -vl-
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<0> SPORTÉ eredmények 

K É Z I L A B D A 
Székesfehérvári M Á V E l ő r e - C V S E - C E L L K O L O R 25:30 (17:10) 
Székesfehérvár, 100 néző. Férfi N B DL Vezette: Darázsi István, 

Szucsánszki "László (Budapest) 
M Á V Előre : Bodó L . - Négele, BÁCSI (11), Varga, N A G Y (5), 

ÁGH (6), Pintér (1). Csere: Bodó Z., Veres (2), Tóth, Forgács, Polai. 
CVSE: Dénes - TÓTH (7), Németh (2), Varga (1), L E N D V A I 

(10), Sali (4), Csizmazia. Csere: G Ő C Z E (4), POZSONYI (2), Kor
mos, Jankovics. Az eredmény alakulása: 11. p. 5:3, 20. p. 10:8, 25. 
p. 13:9, 41 . p. 19:17, 47. p. 21:22, 50. p. 23:24, 54. p. 23:26. 

A második játékrészben magára talált és nagy akarással játszó celli 
együttes megérdemelten nyert a 44. percig vezető hazai csapat ellen. 
A CVSE győzelmével felzárkózott a 4. helyre. Szerencsés esetben 
még dobogón is végezhetnek a Fiúk. 

Ifjúsági mérkőzés : M Á V E lő re -CVSE-Ce l lko lo r 18:33 (8:14) 
CVSE: Kozma B . - Giczi (3), Kormos (4), JANKOVICS (6), 

KOVÁCS (9), Kelemen (3), Fuksz (3). Csere: Bőczén, Kővölgyi (3), 
Horváth (2). Megérdemelt, biztos győzelmet arattak a celli fiúk. 

Fűzfői A K - C V S E - C E L L K O L O R 18:38 (7:18) 
Fűzfő-Gyártelep, 50 néző. Férfi NB U. Vezette: Nehéz Jenő, N é 

meth Zsolt (Budapest) 
F A K : Vártok - Harta (1), Kelemen (2), Horváth L . , K U T I (8), 

Puskás (1), SZABÓ (5). Csere: Szemerédi, Farkas (1), Vidó, Horváth T. 
CVSE: Horváth - TÓTH (5), V A R G A (8), S A L I (4), Ludvig (1), 

GŐCZE (6), POZSONYI (13). Csere: Jankovics (1), Németh, Kovács. 
Az eredmény alakulása: 10. p. 3:7, 20. p. 7:13, 40. p. 9:27, 50. p. 

15:33. 
A két csapat közti erőviszonyokat a mérkőzés gólaránya híven 

tükrözi. A Lendvai nélkül kiálló celli csapat megerőltetés nélkül, akár 
nagyobb gólkülönbséggel is nyerhetett volna. 

- e seményeké SPORTÉ 

Ifjúsági m é r k ő z é s : Fűzfői A K - C e l l d ö m ö l k 24:36 (14:18) 
CVSE: Bőczén - Kővölgyi (3), Kelemen (2), GICZI (9), JANKO

VICS (7), KOVÁCS (7), Fuksz. Csere: Horváth (4), Kiss (1). 
A felnőttekhez hasonlóan, tartalékosán is könnyedén nyertek Már-

czi Győző fiai. 
Hegykői Fe r tőment i K C - C V S E - J U B - C E L L 14:12 (7:5) 
Hegykő, 100 néző. Női NB I I . Vezette: Ács Zoltán, Báder Róbert 

(Veszprém) 
Hegykő: B ARS INÉ - Petrik, Nagy (3), Zsirai (1), Horváth, Gartner 

(1), Dobróczky (3). Csere: Ohr, VISZLO (5), U D V A R D I (4), Rozso-
nits (1), Csordás, Kóczán. 

CVSE: Kiss - TOKORCSI (3), Geiger Cs., Salamonná (1), HOR-
VÁTHNÉ (5), GEIGER Sz. (3), Nagy. Csere: Mendel, Foglszinger, 
SzomorkovitsL.,Emih, Szomorkovits A. Az eredmény alakulása: 10. 
p. 2:1, 20. p. 3:2, 40. p. 10:7, 50. p. 11:9. 

A Csorna elleni győzelmével a CVSE már biztosította a jövő évre 
is NB Il-es tagságát, így nem volt mitől tartani az élvonalhoz tartozó 
Hegykő ellen. Ennek megfelelően jó játékkal rukkoltak k i a lányok, 
kár, hogy a gyenge játékvezetés és a kimaradt ziccerek nem tették 
lehetővé a jobb eredményt. 

Herendi P o r c e l á n - C V S E - J U B - C E L L 24:33 (10:17) 
Hcrend, 200 néző. Női N B JJ. Vezette: Babiczky Tibor, Pass Sándor 

(Zalaegerszeg) 
Herend: Juhász - Straub (2), Károlyiné (4), HIDASINÉ (5), Ple-

chinger (3), SZÓRÁDY (8), Orbán (1). Csere: Hosszú, Schumachemé 
(1), Kelepeisz, Garai. 

CVSE: Kiss - TOKORCSI (8), GEIGER Sz. (5), SALAMONNÉ 
(6), Horváthné (2), Balogh (1), SZOMORKOVITS L . (5). Csere: 
Mendel, Tánczosné, Szomorkovits A. (3), Foglszinger (2), Geiger Cs. (1). 

A mérkőzésen felszabadultan játszó celli csapat magabiztos játék
kal győzte le ellenfelét 

- tim -

LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 

Két mérkőzés - két vereség 
Kemenesalja-Vép 1:3 (1:1) 
Vönöck, 250 néző, vezette: Bazsó. 
Kemenesalja: Lampért - Nagy, Sebestyén, 

Huszár, Dénes - Lőrincz, Kolonics (Döbröntei), 
Princzes, Szomorkovics - Bertha, Fűzfa R. 
Edző: Molnár János. 

Vép: Czeglédi - Balikó, Habda, Illés (Bolla), 
Deres - Rudolics, Hompasz, Szálai, Mecsei -
Potyi (Bognár), Gombás. Edző: Szántai István. 

Alacsony színvonalú mérkőzésen a vendégek 
jobb teljesítményt nyújtottak, s győzelmükkel 
rontottak a vönöcki búcsú hangulatán. Góllö
vők: Nagy (11-esből), ül. Bolla (2). Kiállítva: 
Huszár. I f i : 1:2. 

Róbatótfalu-Jánosháza 3:0 (1:0) 
Rábatótfalu, 400 néző, vezette: Komláti. 
Rábatótfalu: Korpics T. - Kozó, Géczi K., 

Meixner, Herczeg - Marton (Bartakovics A.) , 
Korpics G., Nagy K. (Merkli), László - Géczi 
R., Hetz (Egyed). Edző: Házi Ferenc. 

Jánosháza: Szenté - Tóth, Horváth, Szálai, 
Rétfalvi - Rúzsa, Varga G. (Vajda), Scheily, 

Varga N . - Balhási, Bors. Edző: Scheily József. 
Küzdelmes, kemény mérkőzésen megérdemel
ten nyert a hazai csapat. Góllövők: Korpics T. 
(1 l-esből), Herczeg, László. Kiállítva: Horváth. 
I f i : 4:0. 

M E G Y E I n. O S Z T Á L Y 
Nagysimonyi 6-os a sótonyiak há ló jában 

Nagysimonyi-Cserhát SE 6:0 (1:0) 
Nagysimonyi, 80 néző, vezette: Elmer. 
A nagy kedvvel és jól játszó simonyi csapat 

.kiütötte 1 ' a sokat reklamáló vendégeket. Góllö
vők: Asbóth (4), Szakái (2). 

Ostffyasszonyfa-Mersevát 3:3 (2:0) 
Ajátékképe alapján igazságos döntetlen szü

letett Ostffyasszonyfán. Góllövők: Szabó (3), 
Ül. Gyurák, Gilyás, Németh. 

Rábapaty-Szergény 3:1 (2:1) 
Jó mérkőzésen a többet támadó hazai csapat 

rászolgált a győzelemre. Góllövők: Piros (2), 
Varga, ÜL Elek. 

Körismenti-Kemenesmagasi 1:1 (1:1) 
A dobogóra pályázó magasi csapat ezúttal 

enerváltan játszott. Góllövők: Horváth B., ül. 
Szabó Cs. -gyi 

LEGFRISSEBB: 
Csepreg-CVSE-Antnk Nyomda 0-1 

Rock and roll 
verseny 

A sportág rohamos népszerűsödése 
folytán újabb település kapcsolódik be az 
akrobatikus rock and rol l megyei vérke
ringésébe. 1999. június 6-án, vasárnap 
délután a Kemenesaljái Művelődési 
Központ színháztermében rendezik az I . 
Celldömölk Kupa 99' elnevezésű' ver
senyt, amely egyben az első megyei baj
nokság. A versenyen hat sportkör - Pápa 
Black Bunny, a Zalaegerszegi Tánccso
port, a Hévízi White Horse, a Szombat
helyi Galaxy, a Csepregi R a m i n g ó és a 
házigazda Celldömölki Rock and rol l 
táncosai mérik össze tudásukat A hat 
helységből nyolcvan páros mutatja be a 
programját Á műsort különböző bemu
tatók, programok teszik még színesebbé. 

A selejtezők 14 órakor, a főműsor, a 
döntők 18 órakor kezdődnek. Sok szere
tettel várnak minden kedves érdeklődőt 

WH § CELLDOMOLK VAROS 

U ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

KEMENESALJA 
Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. A szerkesztőbizottság tagjai: Dala 
József, Györe Géza, t Horváth Lajos (örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy 
Antal, Nádasdy Lajos (nívódíjas), Tulok Gabriella, Völgyi László. • Felelős szerkesztő: 
BURKON LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. •> Nyomdai előké
szítés: Szignatúra Kft., Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-1175 
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^Schimmer Győző 
gyepmester 

9500 Celldömölk, Széchenyi u . 21 . 
Tel.: 06/20/9247-873 

KÓBOR ES ELVESZETT, KÖZTERÜLETEN 
ELHULLOTT ÁLLATOK, KUTYÁK BEJELENTÉSE. 

Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, amennyiben kutyájuk 
felügyelet nélkül közterületen tartózkodik, szabálysértési eljárást 

kell kezdeményeznünk a kutyatulajdonossal szemben. 
Polgármesteri Hivatal 
Közterület-felügyelet 

A H-DUCK Bőrdíszműipari Kft. 
felvételt hirdet - kapacitásbővítés miatt -

gyakorlott vagy most végzett varrónők 
r é s z é r e . 

Egy m ű s z a k o s munkarend, rugalmas m u n k a k e z d é s vagy 
r é s z m u n k a i d ő . 

A teljes útiköltséget a Kft. fedezi. 
Kezdő órabér gyakorlattól függően: 

251-334 Ft + egyéb juttatások. 
3 hónapos próbaidő'után teljesítményorientált bérezés. 

Érdeklődni telefonon: 95/320-050 vagy 
személyesen a H-DUCKKft.-nél 

Sárvá r , Sársz ige t u . 76-78. 

FOGIRIKOZAS-
€G€SZS€GÜGVI 

ÍKNDCléS 
• munkaköri alkalmassági 

vizsgálótok, 
• úrvezetői és hivatásos 

jogosítványok érvényesítése 

Dr. Galambos György 
Celldömölk 

Mikes Kelemen u. 14.1. em. 3* 

Rendelési idő: szerda: 14.00-16.00 
Telefon: 06-20-9376-749 

KEMEKESáUA 
Celldömölkön az újság! 

Ingatlaneladás a gondja? A Kemenes-ÍOGinfo megoldja! 
K e m e n e s - J O G i n f o 

ingatlanügynökség 
Iroda: 

9500 Celldömölk, Sági u. 6-6. (Hátul az udvarban) 
Telefon: (95) 423-632 

Mobil: 06-20-9682-101; 06-30-9024-619 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő Kedd Szerda Csüt. 
9-17 8-11 - 8-12 

Péntek Szombat 
9-17 9-12 

r n ^ r b K e r é k P á r -
w m L P motorkerékpár üzlet 
Celldömölk, Mikes K. u. 35. Tel.: 06-95-420-827 
Kerékpár, motorkerékpár eladása 

• javítása 
<> alkatrész értékesítése 

<> vásárlás esetén használt kerékpár beszámítása 

f Q IPARCIKK 
AKCIÓ 

5.sz. VAS-MŰSZAKI BOLT, Celldömölk, Géfín tér 5. 
Tel./fax: 95/420-015 

ZANUSSI2201 fagy. láda 60 400 Ft 

WHIRLPOOL MIKRÓ digitális 26 900 Ft 

ZELMER 1400 W porszívó 16 500 Ft 

Braun epiláló 6 490 Ft 

Moulinex 2,51 olajsütő 13 000 Ft 

Tefal olajsütő 8 990 Ft 

11 műa. Szódásszifon 1 990 Ft 

LISS szifon 11 2 990 Ft 

Hűtőtáska 251 1 890 Ft 

Hűtőtáska 301 2 290 Ft 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
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Közlekedési ismeretek 
a Gáyer Gyula Általános Iskolában 

Az év vége közeledtét jelzi a Gáyer isko
lában, hogy befejezéséhez közeledik az a ver
senysorozat, ami a tanulók közlekedési isme
reteit, közlekedéskultúráját hivatott fejlesz
teni. 

Május 11-én tartották a szokásos Vas Me
gyei Ifjúsági Kerékpáros Kupa közlekedési 
versenyt, ahol a legjobb csapatok között a vá
rost és városkörnyéket képviselő gáyerosok 
is szerepeltek. A két fiúból és két lányból álló 
csapat (képünkön) méltóan képviselte terü
letünket, mert eredményük alapján ismét be
jutottak az országos döntó'be, amit 1999. jú
nius 3-5. között tartanak Szolnokon. 

Dala Dóra (8. o.) a megyei verseny leány 
kategória I . helyezettje. Hatodik osztályos 
kora óta foglalkozik rendszeresen a közleke
dési ismeretekkel, azóta versenyez. A tavalyi 
és az idei évben is a területi, majd a megyei 
versenyek megnyerése után kerülhetett az 
országos döntó'be. Kerékpározási stílusát az 
elegancia és a gyorsaság jellemzi. 

Téttry Dániel (8. o.) a megyei verseny I I . 
helyezettje a fiúk között. Ebben a tanévben 
kapcsolódott be a versenysorozatba. A köz
lekedési szaktárgyi verseny megyei döntőjét 
megnyerve jutott tavasszal az országos dön
tőbe, ahol 3. helyezést ért el. Hobbija az or

szágúti kerékpározás és kerékpárszerelés. Ki 
válóan ismeri a KRESZ-szabá-
lyokat. 

Gersey Attila (4. o.) 
a legfiatalabb ver
senyző'. Té t t ry 
Dani kivételével a 
megyei verseny 
legutóbbi fordu¬
lóján maga 
mögé u tas í to t t 
t ö b b tucat fe l 
sőbb éves tanulót. 
Ebben a tanévben a 
11 éves korosztály ré
szére kiírt közlekedési is
meretek szaktárgyi versenyen 
már volt megyei 4. helyezett, amit a mostani 
versennyel az előkelő2. helyezésre tudott fel
javítani. Ügyessége mellett elsősorban a for
galmi helyzetek értelmezésében, elemzésében 
járatos. Nagy valószínűséggel ő lesz az orszá
gos döntő legfiatalabb résztvevője. 

Döbörhegyi Nórának (8. o.) a közlekedési 
ismeretek a nyolcadik szaktárgya volt ebben 
a tanévben, amiben indult és ért el szép ered
ményt. Számára csak az idő szabott korláto
kat a felkészülésben, mivel a verseny eló'tti na

pokban még az elsősegélynyújtó versenyen is 
erősítette az ugyancsak szép ered

ményt elérő' gáyeres csapatot, 
így kevesebb időt tudott 

felkészüléssel tölteni, 
§ ^ és Dóra mellett a 3. 

helyen végzett. Ke
rékpározási stílusát 
szintén az elegancia 
jellemzi. 

Valamennyi ver
senyzőnek gratulá

lunk elért eredményé
hez. Nóra számára már 

befe jeződöt t a verseny, 
óra és Dani még kapott egy 

lehetőséget az országos megmé
re t t e tés re , mielőt t végleg e lköszönnek a 
Gáyer iskolától. Attila mellé jövőre új csapat
tagok kerülnek, akik - remélhetőleg - tovább 
viszik azt a sorozatot, amelyet e lődeik , 
Hodvogner Zoltán, Hodvogner István, Dala 
Dóra, Döbörhegyi Nóra, Téttry Dániel pél
damutató szorgalmukkal, kitartásukkal meg
nyitottak az elmúlt két évben, öregbítve ez
zel iskolájuk hírnevét. S ne feledjük, teljesít
ményükkel e l ismerést szereztek Cel ldö
mölknek is. 

AZ UJ RENAULT MEGANE 
Új Renault Mégane RN 

1,4 16V, 96 L E 
Ar: 2 990 000 Ft 

30% befizetésével 
50% befizetésével 
70% befizetésével 

60 hónap futamidő' 
60 hónap futamidő 
60 hónap futamidő 

45 800 Ft/hó 
32 700 Ft/hó 
19 600 Ft/hó 

Kezelési költség 0 Ft. 
20 000 km revízió ingyen, 40 000 km revízió ingyen. 

Használt autóját piaci áron beszámítjuk 
új, Renault típusú személygépkocsi vásárlásakor. 

Felszereltség: karosszéria színére fényezett lökhárító, ABS, EBV 
elektronikus fékeró'szabályozó, első' ködfényszóró, hátsó 3 
fejtámla, indításgátló, oldallégzsákok elöl, SRP biztonsági 
rendszer, utasoldali légzsák, vezetőoldali légzsák, állítható 
magasságú kormányoszlop, központi zár (RT felszereltségi 

szinttől távirányítóval), magasságban állítható első fejtámla, 
magasságban állítható vezetőülés, szervokormány, vezetőülés 

gerinctámasszal, színezett hővédő üvegezés, por- és pollenszűrő, 
fordulatszámmérő, 4x15 W teljesítményű rádió-magnó. 

^ Molnár & Molnár Kft. ^ 
Celldömölk, Tó u. 2. Tel.: 95/422-302 

, Sárvár, Batthyány u. 55., Tel.: 95/323-094 
RENAULT RENAULT 

ÉLMÉNY VELE ÉLNI 

E-2200 D Tehergépkocsi család 
Zárt - Platós - Dobozos kivitelben 

Most akár 10%-os előleggel is! 

E 2 2 0 0 / D Z A R T 

További akciókról és típusokról érdeklődjön 
az Ön MAZDA partnerénél: 

QUADROTA Kft. 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. 

Tel.: 94/325-678 Fax: 94/342-355 

Még szép, hogy Mazda 


