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Országos árvízi gyűjtés

Megbecsüljük anyauyelvüiiket?

Támad a parlagfű

Országos gyűjtést rendelt el a Magyar Kato
likus Püspökkari Konferencia a tiszai árvíz
károsultakjavára. Hasonló gyűjtést folytatott
a református egyház is. Az elmúlt hét végén
tartott szentmisék perselyadományait rész
ben a Magyar Karitászon keresztül, illetve
közvetlenül juttatják el a rászorulóknak.

Az elmúlt héten tartották meg Celldömöl
kön a Kresznerics Ferencről elnevezett or
szágos anyanyelvi versenyt. Ezzel összhang
ban kérdeztük meg olvasóinkat: megbecsüHk-e anyanyelvünket és a magyar irodalmat.
Nyilatkozóink válaszait lapunk 3. oldalán
olvashatják.

Hazánkban mintegy kétmillióan szenvednek
asztmás megbetegedésben, ezek kialakulá
sában elsődleges szerepe van az allergén
növényeknek. Hamarosan támad az egyik
legveszélyesebb, a parlagfű. Megkérdeztük:
mit tesz az önkormányzat a lakókörnyezet
gyommentesítéséért. Válasz a 3. oldalon.

Közel volt „Celldömölknek egy újabb hagyománya született"
Ferenc anyanyelvi verseny
a milliókhoz Kresznerics
Április 27-29. között rendez
A megnyitón dr. Balázs Géza

Majdnem milliomosnak ne
vezhetjük Dénes Tibort a játék
beli nyereménye alapján, miután
részt vett az RTL Klub Legyen
Ön is milliomos! című játéká
ban. A cell
dömölki já
tékos nyolc
százezer fo
rintot nyert
a Vágó Ist
ván által ve
zetett mű
sorban.
Dénes Tibor
- Gratu
lálok a sikeres szerepléshez. Kér
lek, mondj néhány szót magad
ról, mivel foglalkozol?
- H a r m i n c é v e s leszek az
idén. A celldömölki gimnázium
után Gyó'rben, a Széchenyi Ist
ván F ő i s k o l á n v é g e z t e m , a
szakmám szerint közgazdász
vagyok. Jelenleg takarékszö
vetkezeti informatikai rendsze
rekkel foglalkozom, a cégem
központja Budapesten van, de
sokat dolgozom vidéken.
- Hogyan jutott eszedbe, hogy
jelentkezz a műsorba?
- Eddig még sohasem jelent
keztem ilyen játékra, most a
kollégákkal beszélgetve jutot
tunk el oda, hogy többen is je
lentkeztünk. Ezek után gondol(Folytatás a 2. oldalon)

ték meg C e l l d ö m ö l k ö n a
Kresznerics Ferenc IV. Országos
Anyanyelvi Versenyt. Az ünne
pélyes megnyitót április 26-án
este tartották a polgármesteri
hivatalban a versenyzőit, a zsű
ritagok, a szervezők és városunk
közintézményi vezetőinek rész
vételével. Makkos István pol
gármester megnyitóbeszédében
elmondta, hogy egy város annyit
ér, amennyit a hagyományaiból
fenn tud tartani. A Kresznericsversennyel Celldömölknek egy
újabb hagyománya született.

nyelvész, az ELTE dékánhe
lyettese tartott „kedvcsináló"
előadást A magyar nyelv páratlansága címmel. Felhívta a
résztvevők figyelmét arra, hogy
a magyar nyelv, mely Európa
egyik legkorábban államiasult
nyelve, nem magától lett ilyen
jó. Nem maradhatott volna
fenn, és nem válhatott volna
ilyenné, mint amilyen ma, ha
Kazinczy, Kresznerics és társa
ik nem tesznek érte. A megnyi
tó végén Joós Tamás énekmon
dó, az Oladi Művelődési Köz

Expósiker, majális

Ismét nagy sikert aratott a múlt hét végén második alkalommal megrendezett
Kemenesaljái Expó. Úgy látszik, a celldömölkiek „vevők" a vásárra, amely
majálissal ért véget.
Fotó: Völgyi

Kiállítás Kemeuesmagasiban
Április 11-14-ig tartották a helyi kultúrházban a kemenesmagasí ál
talános iskola tanulóinak képzőművészeti kiállítását. Nagyon szép al
kotásokat láthattak az érdeklődők rajzokból és papírhajtogatásokból.
Köszönet a szakkör vezetőjének, Makkosné Mihály Enikő tanárnő
nek és kollégáinak az áldozatos munkájukért, és dicséret a tanulók
nak a sok szép munkáért.
Bognár Gyuláné ny. tanítónő

pont igazgatója megzenésített
verseket adott e l ő gitár- és
harmonika-kísérettel, sőt még a
versenyzőket és tanáraikat is
dalra fakasztotta.
A valódi megmérettetés 27én, csütörtökön kezdődött a 23
nyolcadikos diák számára, aki
ket az 50 beérkezett irodalmi
pályázat alapján választott ki a
zsűri.
Az írásbeli és szóbeli felada
tok megoldása után kialakult
eredményekről későbbi szá
munkban tudósítunk.
Kovács Nóra

Kell-e
a külföldi
munkaerő?
Külföldi munkaerő foglalkozta
tásának igénye merült fel a térség
ben a helyi vállalkozók részéről.
Az igény elvi lehetőségét vizsgál
ta április eleji celldömölki kihelye
zett ülésén a Vas Megyei Munka
ügyi Tanács. Az ad hoc bizottság
állásfoglalásáról Soós Ferenc, a
munkaügyi központ celldömölki
kirendeltségének vezetője tájé
koztatott.
(Folytatás a 2. oldalon)

Országos hetedik lett
Országos döntőn szerepelt matematikából Duló
Árpád (képünkön), a Gáyer Gyula Általános Iskola
eltérő tantervű tagozatának nyolcadik osztályos ta
nulója. Az Értük - Velük Egyesület által Kisvárdán
szervezett versenyen 7. helyezést ért el. Felkészítő
tanára Tóth Istvánná.
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Közel volt a milliókhoz
(Folytatás a 1. oldalról)
kozom, hogy megpróbálom a
Milliót vagy semmit játékot is,
ahol ennél egyszerűbben is le
het milliós nagyságrendű pénzt
nyerni.
- Milyen módon készültél a já
tékra?
- Egyáltalán nem próbáltam
végiggondolni, hogy mi lesz
majd a kérdés, nem készültem
külön, nem kezdtem el lexiko
nokat forgatni. Nem is tudtam
idó't szakítani rá, hiszen mikor
megtudtam, hogy bekerültem
játszani, egy fontos munka leg
utolsó stádiumában voltam.
Február végén jelentkeztem,
március 25-én volt a játék, eló'tte egy héttel tudtam meg, hogy
bekerültem. A válogatásnál tö
rekednek arra, hogy valamilyen
szempontból érdekes embere
ket hívjanak. A tíz közé beke
rülni nem tudáson múlik, hi
szen a telefonos jelentkezéskor
egy feleletválasztós kérdést
tesznek fel, ami annyira egy
szerű, hogy ez nem számít szű

rőnek. Ezután telefonos be
szélgetésben a kialakult kép
alapján válogatnak.
- Milyen szerepe van a játék
ban a tudásnak, a szerencsének?
- Ezt nem tudom megmon
dani, hiszen mindenkinek van
nak olyan témái, amiket jól, ke
vésbé vagy egyáltalán nem is
mer, holott másnak meg az tű
nik könnyűnek. A szerencse
ahhoz kell, hogy milyen témá
ból kapod a kérdéseket. Szá
momra ezek nem tűntek nehéz
kérdéseknek, ahol segítséget
kértem, ott is a magam meg
nyugtatására tettem. Tét nélkü
li dologban ezekre is jól vála
szoltam volna, de nem akartam
kockáztatni. A másfél milliós
kérdésnél a mesét ismertem,
de nem tudtam, hogy ki írta, így
ez teljes mértékben próbálko
zás volt, ami nem sikerült.
- Mesélj a műsor hangulatá
ról. Hogyan zajlott a felvétel?
- Amennyire ismertem a mű
sort, nem ért csalódás, a han
gulata belülről is olyan, mint kí

Kell-e a külföldi munkaerő?
(Folytatása 1. oldalról)
Az irodavezető elmondta, hogy
főleg varrónői munkakörbe kíván
tak külföldi, román munkaerőt szer
ződtetni a munkáltatók. Az ülésen
nem született megállapodás, minden
egyes ügyben egyedileg járnak el.
Kérdés, hogy ki tudják-e elégíteni az
igényeket helyi munkaerővel, vagy
sem, más munkáltatók ez irányú igé
nyeit isfigyelembeveszik, és meg
vizsgálják, milyen hatással lenne a
térségre a külföldi munkaerő meg
jelenése. A döntést egyedi elbírálás

Locsolás
Nagyszombat délelőtt. Egy 10
és egy 15 év körüli srác jelenik
meg az udvaron. Itthon van a fe
lesége? Nincs, mondom. Akkor
meglocsoljuk magát. Ezt nem
ajánlom nektek, fiúk! Azért ad
hatna egy kis pénzt! Aztán mi
ért. A semmiért? Csak úgy. Lo
csolók vagyunk.
Tovább küldöm őket a szom
szédba, ott vannak lányok, talán
lesz sikerélményük. Valószínűleg
beengedték a két locsolót, és
még kaptak is némi aprópénzt,
mert visszafelé jövet számolgat
tak a tenyerükben valamit.

sal a Vas Megyei Munkaügyi Köz
pont igazgatója hozza a munkaerő
piac figyelembevételével.
Soós Ferenc arról is tájékoztatott,
hogy a regisztrált munkanélküliek
számát tekintve Celldömölk és tér
sége Kőszeghez és Körmendhez
hasonlóan Szombathelynél és Sár
várnál rosszabb, ugyanakkor Szent
gotthárdnál és Vasvárnál jobb helyen
áll a megyében. A szezonális hatá
sok megmutatkoznak, az időszakos
foglalkoztatás miatt most csökkent
a jegyzett munkanélküliek száma. X
Amikor megláttak, ismét oda
szóltak: na, nem ad egy kis pénzt?
Jobb lesz, ha gyorsan odébbálltok, szóltam barátságtalanul.
Húsvéthétfő - locsolkodás népszokás. Kölni, szódavíz, kút
víz... Figyelmességből, lovagias
ságból, vagányságból. A szebbik
nem hódítására. Mosolyokért,
két pusziért, piros tojásért; fel
nőtt korban egy koccintásért, be
szélgetésért...
Igen, ma is van még ilyen. Na de
nagyszombaton? Ismeretleneknél?
Kizárólag a baksisért? És még csak
az sem probléma, ha férfi?! Ne ala
csonyítsuk le ennyire ezt a vidéken
még élő népszokást! Ez ízléstelen
és visszataszító.
-gyi

vülről. Látszik, hogy kereske
delmi tévének készül, moso
lyogni kell, integetni, érdekese
ket mondani, elégedettnek lát
szani. Van egy ember, akinek
kimondottan az a feladata, hogy
a nézőket viccekkel jó hangulat
ba hozza. Egyórás próba, beál
lítás után indult a felvétel, ami
ben csak egyszer volt leállás,
amikor a tízből bekerültem. De
a teljes anyagból vágtak ki. Egy
cég készíti a műsort, amit elad
az RTL Klubnak. Próbálnak
minél olcsóbban kijönni, a kö
rülmények nem a legideálisabbak, de a stúdióbelső technika
ilag magas színvonalú.
- Milyen volt Vágó István já
tékvezetőként veled szemben?
- Velem szemben teljesen
korrekt volt, nem próbált meg
e l b i z o n y t a l a n í t a n i . Segíteni
természetesen nem segíthetett,
de nem is próbált meg akadá
lyozni. Előtte, amikor kiderült,
hogy én játszom, felvételen kí
vül kérdezte, hogy valóban na
gyon gonosz-e a játékokban.
Mondtam, hogy bizony nagyon
zavaró tud lenni, erre azt vála
szolta, hogy m e g p r ó b á l j a
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visszafogni magát. És valóban
így is történt.
- Mit szólt a környezeted a
szereplésedhez ?
- Természetesen örült min
denki. Főleg apu örült, akitől se
gítséget kértem telefonon az
egyik kérdésnél, hogy tudott se
gíteni. Anyu meg azon izgult leg
inkább, hogy a tévében való sze
replés hogyan tűnik k i . De vé
gül elégedettek voltak velem.
- Mi lesz a sorsa a nyeremé
nyednek?
- Egyelőre még nem kaptam
meg, hiszen benne van a szabá
lyokban, hogy amíg nem kerül
adásba a műsor, vagyis nincs be
vételük, addig nem fizetnek. De
hamarosan megérkezik a nyert
összeg. A sorsa egyszerű, éppen
mostanában köteleztem el ma
gam egy új építésű házba, lakás
ra, ahova folyamatosan lehet
beletölteni a pénzt. Örülök en
nek a nyolcszázezer forintnak,
nem bánom, hogy nem több.
Pozitív szemléletű ember lévén
azt nézem, hogy mi sikerült, és
nem azt, hogy mi nem.
Tulok G.

Szintetizáló szaktábort
tartottak Yelenibeii
Április közepén rendezték
meg a Vas megyei általános is
kolai diákönkormányzatot segí
tő pedagógusok, megyei és nem
megyei fenntartású középisko
lák diákönkormányzatai, civil
szervezetek, ifjúsági klubok, Ön
tevékeny körök részére a már
hagyományosnak számító szin
tetizáló szaktábort Velemben
azzal a céllal, hogy a különböző
szekciók közötti együttműkö
dést elmélyítsék, a résztvevők
szakmai ismereteit fejlesszék.
Celldömölkről a Berzsenyi
Dániel Gimnázium diákönkor
mányzatának két tagja, a Gáyer
Gyula Általános Iskola egy pe
dagógusa, illetve a város ifjúsá
gi referense vett részt a képzé
sen, amelynek költségeit a Vas
Megyei Pedagógiai Intézet, a
Gyermek és Ifjúsági Közalapít
vány, a megyei önkormányzat és
Szombathely önkormányzata fi
nanszírozta pályázati pénzekből.
A tábor résztvevői előadást hall
hattak a diákmédiáról, elsajátít
hattak többek között rendez
vény-szervezési, pályázatírási
és forrásteremtési fortélyokat.

A Gyermek és Ifjúsági Alap
program tanácsának elnöke,
Hölvényi György a GYIA tevé
kenységét és pályázati rendsze
rét ismertette, Szabó Beáta, a
győri Regionális Ifjúsági Iroda
vezetője az intézmény szolgálta
tásairól, pályázatairól beszélt.
A program keretében fogad
ták a megyei diákönkormányza
tok képviselői és a megyei kül
döttség tagjai az osztrák stájer
tartomány ifjúsági delegációját.
Megismerkedtek a két ország di
ákképviseleti rendszerével. A
diák- és ifjúsági élet mindkét
országban hasonló problémáiról
is beszélgettek a fiatalok.
A két és fél napban természe
tesen jutott idő a kulturált szó
rakozásra is: az első napot mód
szertani vetélkedő zárta, máso
dik este pedig a 20 éves Sitkei
Színkör ifjúsági csoportja két
vidám darabbal nevettette meg
a táborlakókat.
Szombaton délelőtt a közel
száz résztvevő újabb ismeretek
kel, ötletekkel, fontos ismeret
ségekkel búcsúzott a tábortól.
Kovács Nóra
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Megbecsüli-e nyelvünket
és a magyar irodalmat?
Horváth Nikoletta: A magyar nyelv szép, na
gyon fontos, hogy megbecsüljük. Sok diák, fia
tal elhanyagolja, és ronda kife
jezéseket használ. Sokan a kiej
tésre sem figyelnek oda, csú
nyán ejtik a szavakat. Sajnos a
felnőttekre is igaz ez, pedig job
ban kellene őriznünk a nyelv
szépségét. Rendszeres könyvtárba járó vagyok,
Kemenesmagasiban lakom, az otthoni és a celü
könyvtárból is rendszeresen kölcsönzőm. Sokat
olvasok, ami a korosztályomból nem mindenki
re vonatkozik. Az iskolában kötelező olvasmá
nyaink sincsenek, pedig úgy legalább rá volt szo
rítva minden diák az olvasásra.
Csótár Anikó: Kevesen becsülik meg az anya
nyelvet. Aki megbecsüli, az nagyon, aki nem, az
pedig egyáltalán nem óvja a nyelvet. A sok ame
rikai film, ami elönti a gyerekeket, rászoktatja
őket a trágár beszédre. Sajnos ez dívik a fiata
lok között, némely körökben sikk a durva be
széd. Szerencsére vannak, akik
foglalkoznak a nyelvünkkel, és
szívesen tanulják. Az ifjúság
nem csak a tanároktól tanul, ha
nem a szülőktől is. Tanár vagyok,
olvasni én is nagyon szeretek,
kedvelem a verseket és a regényeket is.
Tbkorcson, ahol lakom, én vagyok a könyvtáros.

Németh Ilona: Tagja vagyok a Berzsenyi Dá
niel Asztaltársaságnak, rendszeresen járok a ren
dezvényekre. Nagyon szeretem
ezeket az előadásokat, ott érez
hetően megbecsülik, megbe
csüljük a nyelvet. Úgy vélem, a
fiatalság is odafigyel, igyekszik,
legalább is, amilyen körökben
én mozgok, ott nem divatos a durva, csúnya be
széd. A nyelv jellemző a nemzetre. Ápolni kell,
törődni vele. Ha nem figyelünk oda kellően az
anyanyelvünkre, nélküle meghal a nemzet. Szük
ségesnek tartom, hogy rendezzenek szépkiejté
si versenyeket, fel kell hívni a figyelmet az anya
nyelvre.
Szép László: Mi a családban megbecsüljük a
nyelvet. A nővérem férje horvát, őt a sajátját, mi
pedig a magyar nyelvet óvjuk. A gyerekeket ma
gyarul és horvátul is tanítjuk. A gyerekeink büsz
kék a nyelvünkre, a magyarságunkra. A fiam
népitáncos, ha külföldön járnak, mindig büszkén
vállalja a magyarságát. Sajnos az
olvasásra nincs idő, egyre keve
sebbet olvasunk. Kétszer annyit
dolgozunk, mint akár néhány
éve, ezért nagyon kevés a szabad
idő. Az ember hajt a megélheté
sért, ezért nem jut ídŐ mindenre. Ha van egy kis
szabadidónk, ákkor inkább kirándulni járunk.

Horváth Edina: Az iskolában fontos, hogy szé
pen beszéljünk, pontosan és szabatosan fogalmaz
zunk, hiszen ott jobban odafigyel
nek erre, főleg felelet közben. A
baráti körben lazábban beszélge
tünk, de akkor sem csúnyán, dur
ván, viszont más szókészlettel.
Jobban használjuk például a fia
talok körében népszerű kiejtéseket. Az Iskolában
sok idegen szót használunk, megkövetelik, hogy
ismerjük ezeket. Ez jó, mert bővül a szókincsünk,
de ezzel nem a magyar nyelvet ápoljuk. Szívesen
olvasok, főleg kötelező olvasmányokat, de szere
tem a verseket is, és rendszeres újságolvasó vagyok.
Mógor Tibor Fontos a magyar nyelv, hiszen a
nemzeti kultúra öröksége. Helyesen kell művelni,
de az utóbbi időben nem nagyonfigyelnekrá az
emberek. Gyerekkoromban sok iskolai vetélkedő,
szavalóverseny volt. Kellenek az irodalommal, az
anyanyelvvel kapcsolatos versenyek, ebből is tud
nak tanulni a diákok. Rendszeresen olvasok, bár
nem annyira szépirodalmat, in
kább például a fantasztikus regé
nyeket. A filmkultúra is ebbe az
irányba halad. Általában kevesebb
az igény a szépirodalomra, inkább
a népszerű sorozatokat, a szerel
mes regényeket és az ehhez hasonlókat olvassák
az emberek.
Tülök G. Fotó: V. L.

Védekezés a parlagfű ellen
Magyarországon mintegy
kétmillióan szenvednek aszt
más megbetegedésben, ame
lyek kialakulásában elsődleges
szerepe van az allergén növé
nyeknek. Hazánkban leggyak
rabban a parlagfű vált ki aller
giás reakciót. A parlagfű nem
csak szántóföldi, hanem városi
gyomként is ismert, júliustól
október végéig virágzik. Egy
növény akár 8 milliárd virág-

porszemet is termelhet, ez éven
te több ezer tonnát tesz ki. Tava
szi megjelenésétől kezdve gyomlálással, tömeges előfordulása
esetén a virágzás előtt végzett
rendszeres kaszálással kell irta
ni. Fontos az utóellenőrzés, az
újabb hajtások megjelenése ese
tén a megismételt védekezés.
A parlagfű elszaporodása jelen
tős terhet ró a társadalomra. Ma
radandó egészségkárosodást, a

Pódium^
Április 11-én a Bánk bán keresztmetszetének
előadásával ért véget a Millenniumi Ifjúsági
Hangversenysorozat, melyet a Kemenesaljái
Művelődési Központ, a Filharmónia Budapest,
a Felső-Dunántúl Kht. és a Szombathelyi Szim
fonikus Zenekar közösen szervezett
Menyhárt Tibor, a Szombathelyi Szimfonikus
Zenekar programszervezője kereste meg a KMK-t
a hangversenysorozat lehetőségével, tudtuk meg
Pálné Horváth Mária igazgatótól. Ősztől fogva
160 gyerek vett részt folyamatosan a három bér
letes előadáson, amelyeket a Nemzeti Kulturális

gazdaságban munkakiesést, táp
pénzt, a mezőgazdaságban ter
mékcsökkenést, a parlagfűmaggal
szennyezett vetőmag exportjának
meghiúsulását okozza.
- A celldömölki önkormányzat is
tesz a lakókörnyezet gyommente
sítéséért - tájékoztatott Horváthné
Kovács Adél, a polgármesteri hiva
tal műszaki osztályának munkatár
sa. - A közterületeken az önkor
mányzat végezteti a parlagfű irtá

sát. Tavaly szeptemberben hozott
rendeletében kimondja, hogy a
jogi és magánszemélyek, a jogi
személyiséggel nem rendelkező
más szervezetek kötelesek a tulaj
donukban, kezelésükben, haszná
latukban lévő területet a virágzó
parlagfűtől folyamatosan mente
síteni. A rendelet betartásának el
mulasztása pénzbírsággal járó
szabálysértési eljárást vonhat
maga után. Kérjük a lakosságot,
hogy a tulajdonukban lévő' ingat
lanok rendbentartásáról gondos
kodjanak.
T. G.

Bánk bán keresztmetszet

Alapprogram pályázatán elnyert pénzből finan
szírozta a KMK. Az első előadáson ősi magyar
táncokkal és a tánctörténettel ismerkedhettek
meg a fiatalok az egri Ateílana Táncszínház köz
reműködésével. Második alkalommal Gémes
Katalin és a Magyar Barokk Trió műsorát láthat
ták, az áprilisi záróhangversenyen pedig Erkel Fe
renc Bánk bán című operájának keresztmetsze
tét, leghíresebb dallamait hallgathatták meg a bér
letesek a Magyar Állami Operaház művészeinek
előadásában. Ezen az utolsó előadáson a Berzse
nyi Dániel Gimnázium tanuló is részt vettek.

Pálné Horváth Mária elmondta, hogy a fiata
lok körében igény van a komolyzenei koncertek
iránt. Egy-egy ilyen hangversenysorozat a KMK
kínálatát is színesíti, illetve a színháztermi előadá
sok terén áttörést jelenthet, ezért jövőre is foly
tatják az ifjúsági hangversenyeket. 2001 -ben is lesz
népzenei hangverseny a Kolompos együttessel,
komolyzenei variációk zongorára, hegedűre és
gordonkára, és ismételten lesz keresztmetszet,
ezúttal Kodály Háry János című daljátékából. A
rendezők sok szeretettel várják az iskolásokat a
rendezvénysorozatra.
Kovács N.

UJ K E M E N E S A L J A

2UUU. MÁJUS 4.

A Szigetköz
Világszerte egyre többen ragad
nak evezőlapátot vagy ülnek moto
ros csónakba, hogy a hullámok há
tán keljenek útra. Többen azért,
mert el akarnak vonulni a világ za
jától, ám sokan vannak olyanok is,
akik ki-kinéznek a partokra, és pi
henés közben megismerkednek
egy-egy faluval, várossal, jellegze
tes arcot mutató tájegységgel.
Európa második, Magyarország
legnagyobb folyója a Duna, a folyó
teljes magyarországi szakaszán sza
bályozott és hajózható. Hazánk leg
nagyobb szigete, a Duna és a

Mosoni-Győri Duna által körül
ölelt, mellékágakkal szabdalt, az ősi
vízi világ nyomait mindmáig őrző,
ma már természetvédelem alatt álló
Szigetköz ezer rejtelmű táj. A sza
naszéjjel ágazó mederrendszer köz
refogta szigetek, zátonyok kedvelt
fészkelő helyei a költöző madarak
nak, rejtekhelyei a szarvasnak, az
őznek és sok más állatnak. Legtöbb
kincsét akkor mutatja meg, ha vízi
járművel indulnak a felfedezésére.
A Mosoni-Duna mentén színes sza
badidős kínálat várja az odalátoga
tókat - vízi sport, horgászat, lovag

ELŐFIZETŐI
MEGRENDELŐLAP
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című hetilapot, amely
nek előfizetési díja 2000-ben
•

egy évre
fél évre
negyedévre

1104 forint,
552 forint,
276 forint.

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel!

lás, vadászat, kerékpárutak, termál
fürdők, kastélyok, műemlékek - ki
tűnő programok. Az egyes telepü
léseknél kikötőket találunk, mellet
tük kényelmes pihenőhelyeket, ol
csó vendégházakat.
Felsorolás szintjén a térség né
hány települése és értékei:
• Mosonmagyaróvár: óvári vár,
Habsburgok főhercegi kastélya,
Nepomuki Szent János-szobor,
Cselley-ház (Gyurkovich-gyűjtemény) • Rajka közelében szobor
park • Dunasziget közvetlen hatá
rában lenyűgöző szépségű ártéri er
dők, Duna-ágak találhatók • Ha
lásziban, a Duna partján lévő szabadidó'parkban kellemes strand és
csónakázási lehetőség • Lipót há
rommedencés termál- és strandfür
dővel büszkélkedik • A Darnó-

zselire vezető úton a vadgesztenyesor védett természeti érték • Hédervár ékessége a háromszintes, há
rom saroktornyú kastély, jelenleg
kastélyszálló, ahol a grófi konyha
receptjei szerint lakomázhat és a fi
nom falatokat a régi étkezési szo
kások szerint fogyaszthatja a ven
dég • Ásványráró lakossága halá
szattal, vadászattal foglalkoztak, az
aranymosás napjainkra eltűnő fog
lakozássá vált. E mesterség felele
venítésére Aranymosó fesztivált
szerveznek minden évben.
Ha sikerült felkelteni érdeklődé
sét, látogasson el Ön is családjá
val, barátaival a Szigetközbe. To
vábbi információk programokról,
szálláslehetőségekről a Tourinform irodában.
Horváth Melinda

Jó egészséget,
Kemenesalja!
9. forduló
Fontos a fogak tisztítása. Az jár el helyesen, aki fogat mos:
1. minden étkezés után
2. este, lefekvés előtt
x. evés előtt

Név:

Kedves Olvasónk!
Válassza ki a három lehetőség közül a helyeset, és hétről hétre
Cím:
gyűjtse a jó válaszokat. A megoldásokat majd a játék végén kell
beküldeni az újság szerkesztőségébe. Akik a 14 forduló után a leg
Dátum:
Aláírás:
több helyes választ adják, sorsoláson vesznek részt.
Három vérnyomásmérőt lehet nyerni a Szent Márton Gyógyszer
A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatL^n^ Az előfizetésről ott adnak további tájékoztatást.
^ tár jóvoltából. Vidéki olvasóink is bekapcsolódhatnak a játékba.
Mostani lapszámunkból Nagysimonyiba küldünk ingyen száz pél
dányt.

Ha nem is szokott felszökni
a vérnyomása, azért jó,
ha van otthon vérnyomásmérő*
Most megnyerheti*

Játékunk fő támogatója:
a celli Szent Márton Gyógyszertár
(kilencemele les mellett)

Telefon: 95/420-333

hctto-pcutek
7.00-17.00
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Átépítési tanulmányterv belvárosi lakóházra
A celldömölki önkormányzat esztétikus bel
ső udvarral ellátott lakásokat építtet a belvá
rosban, a Szentháromság tér 6. szám alatti
épületben. Kiniczky István okleveles építész
mérnök alább bemutatott tervein három da
rab egyszobás, egyenként 31-32 négyzetméter
hasznos alapterületű, négy darab kétszobás,

47-53 négyzetméter hasznos alapterületű, va
lamint kilenc darab egy plusz két fél szobás,
55-69 négyzetméter hasznos alapterületű la
kás alaprajza szerepel. A földszinten üzletek,
illetve gépkocsitárolók találhatók.
Az önkormányzat illetékesei várják a lakos
ság véleményét és javaslatait a bemutatott ter

vekkel kapcsolatban. Az észrevételeket a pol
gármesteri hivatal műszaki osztályára ké
rik eljuttatni, ugyanitt bővebb felvilágosítást
is adnak az érdeklődőknek.
Ezen az oldalon az épület földszinti, míg a
6. oldalon az első és a második emeleti (tető
téri) alaprajza látható.

7
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Hegyi mese és valóság m elnevezésekről
A Balaton-Felvidék vulkánkúpjai, amelyek
közé a Ság is tartozik, megejtó'en gyönyörű vi
dékeket varázsolnak a látóhatár pereméig. A
hegyen belülre, a régi szóhasználatban a hegygyepűn belülre lépve a hegykapu közelében
olyan részletek bontakoznak ki, amelyeket a
szőló'művelők ismernek leginkább. Az idevetó'dőknek be kell mutatni azokat, hiszen így
válik érthetővé a „titok", ami itt bőven akad.
A hegy különböző részeinek egykor neve
ket adtak, ezek rögződtek, és bizonyos fokig
segítik az eligazodást. Ha azt mondjuk csepri,
azt az intai-mesteri oldalon keressük. A
kurgyó már Bókod irányában lelhető. A vár
ót történelmi „vonal", és még midőn a hegy
ép volt, a tündérbérc vagy tündértető maga
sába tekintett fel az akkori kor embere. És
bekövetkezett a bányászat, amely kialakítot
ta a szinteket, a bányaüregeket. A kráter el
nevezés már a közeli évtizedek eredménye,
csakúgy, mint a híressé vált tündérvölgy. A
hegy hagyománytörténetében jártas szemé
lyek sok más dologról is tudnak. Régi emlék,
történelmet hordoz a Vas Pál lyukja, Edvi I l 
lés Pál is említi. A sziklák üregében van egy
barlang, mely egy itt hajdan rejtezett reme
tének a nevéről a Vas Pál lyukja címet viseli.
De hallottam sinai nevű hegyrészről is, és így
tovább.

Antal Károly tündérleánya

CELLDÖMÖLK VAROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A MÜLLEX-CELLDÖMÖLK KFT.

„ Gyűjtsd a papírt egy tisztább jövőért!"
címmel ismét papírgyűjtési versenyt hirdetett
a celldömölki általános iskolák osztályai részére.
A papírgyűjtést verseny
1999. november l-jétől 2000. május 31-ig tart.
Az egész város területén gyűjtsétek össze
az újságpapírt, a kartont, a csomagolópapírt stb.
Az összekötözött hulladékpapírt a MÜLLEX Kft.
Celldömölk, Temesvár u. 16. sz. alatti telephelyén lehet
leadni minden páros hét csütörtökén 13-16 óráig.
A verseny végén értékes nyeremények várnak benneteket.

Fődíj: iskolánként l - l osztálynak kirándulás,
teljesítménytől függően:
1-3 tonna leadott papírmennyiség után
1 napos osztálykirándulás (200 km)
3-6 tonna leadott papírmennyiség után
2 napos osztálykirándulás (400 km)
6 tonna feletti leadott papírmennyiség után
3 napos osztálykirándulás (600 km)
Fogjon össze az egész osztály!
Minél több papírt gyűjtetek össze, annál
nagyobb esélyetek van a győzelemre.
Mindenkinek jó munkát kívánnak a verseny kiírói.

A tündérvölgy dédelgetett mesevilág titka
megfejthető. Irodalmilag többen is próbálkoz
tak a hitelesség nyomára bukkanni, azokat
publikálva is. Ordas Iván neves újságíró Tün
dérvölgyi történetek című írásában megragadóan, meseszerűen „mazsoláz" erről. Á tün
dér névnek rengeteg változata van. Csupán
kiragadva említek néhányat: múlandó, tüné
keny, tündéri, varázslatosan szép, valaminek
az árnyéka, nem igazi alakja, könnyelmű nő
személy, varázsló hatalmú, magát elváltozta
tó képzeletbeli lény, többnyire fiatal nő, leány
ka. És végül ami valóban részünkre a legked
vesebb lehet: bájos fiatal nő.
A tündérvölgy, mint a hegy egyik gyöngy
szeme, már beíródott a köztudatba, az iroda
lomba, a poézisbe, csakúgy, mint a kráter. A
hegyi társaságok is őrzik, ápolják a hegyrészek
neveit, és ez nemes törekvés.
Antal Károly Kossuth-díjas szobrász, aki az
Eötvös-emlékoszlop „figuráját" (az ingát)
kőbe véste, megígérte, hogy megalkotja a Ság
hegyi Vénuszt. Erre már nem jutott életének
éveiből, de emlékül, ajándékul egy kararai
márványban formált tündérleány másolatát
ránk hagyta. Ez lehet a tündérvölgy „megtes
tesítője".
Dala József
Fotó: Hetényi L .

Apróhirdetések
• Ság hegy északi oldalán 800 négy
zetméter szőlő épülettel, felszere
léssel együtt eladó. Érdeklődni le
het a 95/420-642-es telefonszámon.

• Nagysimonyiban összkomfortos
családi ház eladó. Érdeklődni a 95/
421-780-as telefonszámon lehet.
• Eladó családi házat keresünk 4
millió forintig. Telefon: 95/420¬
642.

Iparosok, kereskedők!
Vállalkozói engedély kiváltását,
adatmódosítását, megszűnését
a - Kereskedelmi és Iparkamara - megbízásából
Celldömölkön az Ipartestületnél,
Géfin tér 8. (tel.: 95/420-112.) intézik.

Kellemes húsvét
a kézilabdásoknál
CVSE-CELLKOLOR-Szentgotthárd SE 22:18 (9:10).
Celldömölk, 2000. április 22., NB Il-es férfi bajnoki kézilabda-mér
kőzés. Vezette: Szabó, Tóth.
CVSE-CEIXKOLOR: Dénes, Pozsonyi (1), Németh (1), Varga (2),
Lendvai (7), Bakonyi (1), Sali (5). Csere: Koronczai (1), Tóth (4/2),
Kormos, Fuksz, Gyurák, Kozma (kapus). Edző: Mátés István.
Az első félidőben kissé görcsösen, sok hibával játszott a hazai csa
pat. Ziccerek, 7 méteresek maradtak lei. A második félidőben sokáig
kiegyenlített játék folyt, de a celliek játéka pontosabbá vált, és végül
szoros, izgalmas mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.
Ifjúsági mérkőzésen: 26:22 (13:11).
V. V.
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Király gólja döntött a vasi rangadón
CYSE-Antók FC-Büki IK-GjógyÍürúő
Hunguest Hotels 1-0 (0-0)
Celldömölk, 2000 néző. Vezette:
Kovács Zsolt (Mészáros, Golovics)
Celldömölk: Szép - I.atyák.
Csákvári, Bodor, Szöllősi - Csernák, Bognár, Hegyi, Lengyel Orsós, Király. Edző: Pintér Attila
Bük: Kirchknopf - Szuh, B.
Szabó, Tóth, Somogyi - Kecskés,
Nagv, Kovács B., Zöld - Körmen
di, Ábrahám. Edző: Artner Tamás
Jók: Csákvári, Bodor, Hegyi,
Bognár, Csernák, Király, Ül. B.
Szabó, Tóth, Nagy, Ábrahám
Csere: Kovács B. helyett Szabó
S. a szünetben, Orsós helyett Ko
vács S. az 57., Kecskés helyett Káldi
a 75., Csemák helyett Kelemen a
82., Szuh helyett Desits és Bodor
helyett Lukács a 84. percben.
Szögletarány: 3-2 (3-1)
A mérkőzés emlékezetes percei:
16. perc: Egy gyors ellentáma
dás során Csernák ment el jobb
oldalon és az alapvonal közeléből
ívelte át a labdát a bal oldali ötös
sarkán tartózkodó Királyhoz, aki
nek fejesét a büki kapus ártalmat
lanította.
48. perc Bodor előre rúgott lab
dáját Orsós vette le lábbal a ma
gasból, majd Lengyelhez játszott,
aki a bal oldalon Hegyivel kény
szerítőzött, majd a visszakapott

labdát az ötös oldalvonaláról egy
ből kapura zúdította Lengyel, de
Kirchknopf kapus jól zárta le a lö
vés szögét és kitudta ütni a lövést.
49. perc A leshatámál Ábrahám
lépett ki egy előre vágott labdára,
melyet még az alapvonalnál elért,
majd remekül lőtte keresztbe a
kapu előtt és az érkező Körmendi
az ötös sarkáról kapásból a jobb
kapufát találta telibe.
52. perc: A rohamozó celli tá
madók elől visszafejelt labdát Bog
nár szerezte meg, majd a jobb ol
dalon feltűnt Hegyihez játszott, aki
a 16-oson belül levő Királyt remek
labdával indította. A csatár nagy
szerűen élt a lehetőséggel, védő
jétől erősen szorongatva az ötös
sarkáig vezette a labdát, majd ne
mes egyszerűséggel kilőtte a
hosszúsarkot. (1-0).
70. perc: Növelhette volna elő
nyét a hazai gárda, de Kovács S.
jobbról kapu elé beívelt labdáját
Lengyel hét méterről kapásból
kapu fölé küldte.
73. perc Csernák szerzett a fél
pályán labdát és egyedül indult
meg a kapura. A 16-oson belül járt
már, de észrevette, hogy Lengyel
üresbe érkezik középen és remek
gurulós labdát kínált fel társának

Legfrissebb Labdarúgás
Utánpótlás
Labdarúgás
Április 15.

Veszprém-CVSE Antók FC
2-2 (l-l). Góllövők: Bognár a
28., Lengyel a 72. percben. A
csapat a tabellán a negyedik
helyet foglalja el.

Kézilabda
Férfi: Tata HAC-VerneviílCVSE-Cellkolor 21-21 (13¬
11). Ifi: 26-26 (16-11).
Nők: Tata-CVSE-Jub 36¬
27 (20-13).
HL
WPJ^

lövésre. Lengyel élt is a lehetőség
gel, de jobb lábbal ismét kapu fölé
bombázott.
Edzői mérleg: Úgy érzem, hogy
a játék alapján megérdemeltük a
győzelmet, sőt, ha helyzeteinket
kihasználjuk, akkor több góllal is
nyerhettünk volna. Az eredmény
a csapat heti edzésmunkáját tük
rözi, gratulálok a fiúknak.
Kívülről nézve A mérkőzés egy
perces gyászszünettel kezdődött. A
tragikus körülmények között el
hunyt dr. Szálai Ferenc szakosz
tályvezető és családja emlékének
adóztak néma főhajtással a játéko
sok és nézők. Az utóbbi idők egyik
legjobb teljesítményével rukkolt ki
a csapat. A játékosok a mérkőzést
végigfutották, nem ismertek elve
szett labdát. Az első játékrészben
nagy taktikai harc folyt a pályán,
melyből a celliek kerültek ki leg
többször győztesen, de a csapat ki
harcolt fölényét nem tudta gólra
váltani. A kapuk kevésszer voltak
veszélyeztetve. A második félidő
elején támadójátékával meglepte
ellenfelét az Antók FC. Igaz, a
nagy támadásban megfeledkeztek
egyszer a biztosításról, de szeren
csére csak a kapufát találta el Kör
mendi. A gólra sem kellett sokat
várni a nagyszámú nézőseregnek.
Királyt, találata után nagy ünnep
lésbe részesítették csapattársai, aki
meg is érdemelte az elismeréseket,

Április 22.
U-18: Szentgotthárd-CVSE 1-0
(0-0). CVSE: Baráth - Búzás
(Mesterházy), Nagy, Szabó L.,
U-1& CVSE-Matáv Sopron 1-3 Mórocz - Sebestyén, Manganelli,
(l-l). CVSE: Baráth - Sebestyén, Szabó A., Szabó M. - Horváth I .
Nagy, Búzás, Mórocz - Manganelli (Németh R.), Vánkos. Edző:
(Mesterházy), Szabó A., Szabó L., Boznánszky Gábor.
Szabó M. (Szomorkovits) - Németh
U-16: Szentgotthárd-CVSE 0-8
R., Vánkos. Edző: Boznánszky Gá (0-1). CVSE: Hajba (Bera) bor. GóllövŐ: Szabó A.
Lampért, Sali, Csói, Dákai (Kiss
U-1& CVSE-Matáv Sopron 1-3 (0¬ Gy.) - Bálint (Pál G.), Lendvai, Né
3). CVSE: Bera - Lampért, Sali, Csői, meth J., Vánkos T. (Sárközi) Fáró - Horváth I., Szabó G., Németh Czirók, Szomorkovits. Edző:
I , Pál G. - VánkosT (Bálint), Czirók Szentgyörgyi József. GóllÖvő:
(Dákai). Edző: Szentgyörgyi József. Szomorkovits (3), Németh J. (2),
Csói, Czirók, Pál G.
Góllövő: Horváth L
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hiszen találatával a tabella harma
dik helyére lőtte a csapatot. A hát
ralévő időben is több veszélyes
helyzetet alakított ki a hazai együt
tes, s ha Lengyelt nem hagyja el
szerencséje, akkor a győzelem na
gyobb arányú is lehetett volna a
nagyon sportszerű vasi rangadón.
Játékvezetés: Kovács játékveze
tővégig kezében tartotta a mérkő
zést. Igaz, a sportszerű találkozón
a játékosok nem adtak okot arra,
hogy a fegyelmezés eszközeit hasz
nálja a bíró. A partjelzők is igyekez
tek, de Mészáros a 89. percben Bog
nár lesállás megítélésében nagyot té
vedett.
A bajnokság állása
1. Hévíz
20 12 5 3 37-14 41
2. Veszprém
20 10
32- 9 39
3. Celldömölk 20 10
25- 15 35
32-21 33
4. Marcali VSE 20 10
31-22 33
5. Dorogi AC 20
20
6. Motim
26- 15 30
20
7. Büki TK
27- 20 29
8. Beremend 20
8 22-28 28
21
8 21-19 27
9. Sárvári
20
7 20-27 23
10. Sz.miklós
11. Balatonleíle 19
6 8 13-21 21
20
5 10 28-28 20
12. Taksonyi
20
2 12 18-38 20
13. Pécs *%
20
317 8-63 3
14. Budafoki

További eredmények: PVSK-Budafok 1-0, Dorog-Beremend 1-2,
Sárvár-Hévíz 1-4, Taksony-Veszp
rém 1-2, Motim-Marcali 3-0. Kö
vetkező' forduló: Május 6., 15:
PVSK-Veszprém, 17: Dorog-Bük.
Május 7., 16: Motim-Budafok, 17:
Taksony Hévíz, CVSE-Sz.miklós,
Balatonlelle-Beremend.

Sporthétvége
Május 6., szombat:
Labdarúgás: Megyei I I . osztály:
Kenyéri-Ikervár, 16.00.
Május 7., vasárnap:
Labdarúgás: Megyei I . osztály:
Kemenesalja-TK-Raszter, Vönöck, 16.30. Megyei I I . osztály:
Mersevát-Gérce-Vásárosmiske,
Nagysimonyi-Ostffyasszonyfa,
mindkettő 16.00. Körzeti bajnok
ság: Nemeskeresztúr-Izsákfa, A l sóság-Csönge, mindkettő 16.00.
(Női kézilabdacsapatunk Szent
gotthárdon, a férfi Veszprémben
lép pályára.)
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Molnár Gábor, Nagy Antal, Nádasdy Lajos (nívódíjas), Tulok Gabriella, Völgyi László.
• Szerkesztőség:
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