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Ünnepi rendezvények 
Szent István napján 

Augusztus 20-án este 8 órakor a katolikus templom előtti 
téren ünnepi megemlékezés és kenyérszentelés lesz. Utána ün
nepi műsor, a Tolcsvay László-Tolcsvay Béla: Magyar mise 
című művére készült néptánckoreográfiát a Kemenesalja Nép
lánccsoport mutatja be. A koreográfiát készítette, valamint a tán
cokat betanította Ipsicsné Nagy Erzsébet és Ipsics Péter. A műsor 
után az ünnepi máglya meggyújtása következik. 

Augusztus 21-én este 7 órakor Tüzes táncok '95 címmel 
nemzetközi néptáncgála lesz a katolikus templom előtti téren. 
A belépés díjtalan. 

Saját telkén akar építkezni 
a RábaCom Rt. 
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Úgy tűnik - ha lassan is -
mégis van némi elmozdulás te
lefonügyben. Az újdonság a cell
dömölki telefonközpont új loká
ciója. 

Mint ismeretes, a RábaCom 
Rt. nem fogadta el a Sági út 6-8. 
szám alatti foghíjon épülő ház
ban felajánlott helyet, mivel saját 
tulajdonú telkén szeretné felépí
teni a központot. Az általuk kért 
hely a Sági út másik oldalán, a 

fényképészműterem melletti üres 
telek. Annak, hogy a korszerű te
lefonos összeköttetést végre a 
celldömölki lakosok is használni 
tudják, előfeltétele a központ fel
építése, és az összekötés megte
remtése a már működő sárvári 
központtal. 

Amint megtudtuk, az itteni te
lefonközpont terve már el is ké
szült... 

gy-

Jönnek és vizsgálják a kórházat 
Celldömölk polgármesterét. Makkos Istvánt 

arról kérdeztük, milyen intézkedések történtek 
azóta, hogy a megyei közgyűlés és a kórházzal 
rendelkező városok önkormányzatainak döntése 
alapján aláírták a Vas Megyei Integrált Egész
ségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító 
okiratát. 

~ Folyamatban van a közhasznú társaság cég
bejegyzése. A Népjóléti Minisztérium illetéke
sei ugyan jogi kifogásokat találtak az alapító 
okiratban foglaltakkal kapcsolatosan, de bízom 
benne, hogy ennek tisztázása gyorsan lebonyo
lódik, így a kitűzött határidőig, október 1-jéig 
a legfontosabb feladatok realizálódnak. A RO-
LICARE szakemberei végiglátogatják a kórhá

zakat, hogy felmérjék az intézmények tevékeny
ségét és gazdasági helyzetét, s hogy az ott dol
gozókat tájékoztassák a további kilátásokról. 
Október 1-jéig be kell fejezni a felmérést, mivel 
ezután kerül sor az egészségbiztosítási pénztár
ral a szerződések megkötésére a jövő évi pén
zelésre. Valójában ekkor derül ki, hogy milyen 
nagyságrendben finanszírozzák a kórházunkat. 

—A témához kapcsolódik a sebészorvosi mun
kahelyek betöltésének kérdése is... 

- A kórház igazgatója, dr. Rakonczai Ervin, 
jelenleg ezen az ügyön dolgozik és úgy tűnik, 
sikerül jó megoldást találnia. Ennek sikeres le
zárása még egy erős argumentum lesz a sebé
szeti osztály megmaradásának kérdésében, gy. 

Foghíjbeépítés 
Nagy ütemű építkezések zajlanak a Sági út 6—8. 

szám alatti foghíjon. Amint megtudtuk, ezen a he
lyen a VASBER Építőipari Kft. építkezik. A tervek 
szerint az épület utcai frontján a földszinten üzlet
helyiségeket, míg az emeleten lakásokat, az épület 
többi részén szintén üzlethelyiségeket fognak ki
alakítani, gy. 

. 
Köszöntjük Csepreget! 
Celldömölk és Kemenesalja lakói nevé

ben köszöntjük Csepreget, Vas megye 
nyolcadik városát. Az eddigi nagyközség 
július l-jén kapta vissza korábbi városi 
rangját. 

Együttműködnek? 

Hivatásos és 
önkéntes tűzoltók 

Ahogy azt már hírül adtuk, vá
rosunkban is megalakult a hiva
tásos tűzoltóság. Ezzel kapcso
latban kérdeztük Baranyai Atti-
láné dr.-t, a város jegyzőjét. 

- Milyen változásokat jelent a 
hivatásos tűzoltóság megalakí
tása az eddigi gyakorlathoz ké
pest? 

- Celldömölk városában 
aránylag zökkenőmentesen zaj
lott az átalakulás, amikor is a bel
ügyminisztériumi kötelékből a 
városnak adták át a hivatásos tűz
oltóságot. Nálunk összesen 3 
személyről van szó, a panarnes-

(Folyialás a 2. oldalon) 

Az ügyfelek érdekében ^~ ' 

Napközben is zárják a hivatalt 
Többen értetlenül nézték, mi

ért van zárva a celldömölki pol
gármesteri hivatal udvari kapuja. 
Ráadásul a főbejáratot is elmés 
elektromos szerkezet tartja zárva. 
Mint azt Baranyai Attilánétól, 
városunk jegyzőjétől megtudtuk, 
ideje volt megszigorítani a hiva
talba való bejárást. Számos okot 
felsorolt, ami miatt halaszthatatlan 
volt megtenni ezt az intézkedést. 

Piaci napokon például parko
lónak használták az udvart, az 
pedig nem tudott bemenni, aki
nek ott lett volna dolga. Renge
teg új hatósági feladat ellátása 
hárul a hivatalra, ezt csak a szi
gorúan betartott ügyfélfogadási 
időben képesek elvégezni. Egy-

egy ügyintézőre 700-800 hatósá
gi döntés jut évente, nem egy 
ügyben esettanulmányt kell ké
szíteni, jogszabályoknak kell utá
nanézni. Az előkészítésre időre 
van szükség, s ezt a munkát ne
héz elvégezni úgy, hogy közben 
ügyfélfogadást is tart az ügyin
téző. Számos esetben megtörtént, 
hogy nem is annyira sürgős 
ügyekben jöttek ügyfélfogadási 
időn kívül is. Természetesen, sür
gős esetben (például haláleset) to
vábbra is fennáll az ügyfélfogadási 
időn kívüli ügyintézés. 

A jegyzőnő szerint biztonsági 
őrre - amely számos más vá
rosban gyakorlat - nincs pénz, 
de szükség sem, mivel - egy 

esetet leszámítva - nem volt ko
molyabb rendbontás a hivatal
ban. 

Az eddigi tapasztalat szerint 
van látszatja a „szigorított" be
lépési rendnek, és maguk az ügy
felek is támogatják azt. Az Ő ér
dekükben is történt mindez, hi
szen ügyük gyorsabb elintézésé
hez valamennyire ez is hozzájá
rulhat, gy. 

— 

Megyenap lesz 
Celldömölkön tartják 

szeptember 9-én a második 
megyenapot. A részletes 
programot következő lap
számunkban közöljük. 
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/ílivatásos és önkéntes tűzoltók 
(Folytatás az 1. oldalról) 
nokról, a helyetteséről és egy ad
minisztratív dolgozóról. Tehát 
hivatásos vonuló egység eddig 
sem volt. Az alapító okirat elké
szült, a felszerelés leltára is, a 
székhely kérdése is megoldott
nak látszik. 

- Mi a helyzet az önkéntes tűz
oltó egyesülettel? 

- Az egyesület társadalmi 
szervezet. Az önkormányzat csak 
a támogatás nagyságáról dönt, 
annak belső elosztását az egye
sület vezetősége végzi. Hangsú
lyozni kell, hogy szakmai szem

pontból a hivatásos parancsnok 
az első ember, adott esetben ő 
irányíthatja az önkóntes csapat 
tűzoltását is. Szerintem szüksé
ges együttműködési megállapo
dás megkötése a két szervezet 
közölt, hogy az esetleges félre
értéseket előre tisztázni tudják a 
tűzvédelem minél magasabb 
színtű végzése érdekében. 

- Azt még szeretném hozzá
tenni - folytatta a jegyzőnő - , 
hogy az itteni hivatásos tűzoltó
ság állománya a sárvári csapat 
részét képezi. 

gy. 

Több a fiatal munkanélküli 
A tanév befejeztével jelentősen megnőtt a pályakezdő munkanél

küliek száma Celldömölkön és környékén. Erről tájékoztatott Ertfs 
Attila, a Megyei Munkaügyi Központ celldömölki kirendeltségének 
vezetője. A felsőfokú pályakezdő munkanélküliek kevesen vannak, 
a gimnáziumi, szakközépiskolai, illetve alacsonyabb végzettséggel 
rendelkezők annál nagyobb számban képviseltetik magukat - mon
dotta a kirendeltségvezető. A gimnáziumi végzettségű fiataloknak 
munkaügyi központ által felajánlott bármilyen betanított munkát t 
kell fogadniuk, hiszen az övék nem szakmai végzettség. A jobb ta 
nulmányi eredményt elért fiatalokat úgy segítik, hogy a meghirdetet 
tanfolyamokra beiratkozókat anyagilag támogatják. 

Szeptemberig a következő tanfolyamokra jelentkezhetnek: 
könnyűgépkezelői, marketing- és reklámügyintézői, hűtőgépkezelői, 
kerékpárszerelői, európai üzleti asszisztensi, varrómunkás, vámkezelő 
és számítógépkezelői, idegenvezetői, személy- és vagyonbiztonsági 
Őr. losont-/ 

Egyéves a Molnar-Renault 
Tizenhét évvel ezelőtt, 1978-

ban váltott iparengedélyt a két 
Molnár fivér, hogy egy kis ga
rázsban elkezdjék az autójavítási 
munkát. Hosszú és fáradságos út, 
sok-sok munka vezetett 1994. 
augusztus 20-áig, amikor a Re
nault Molnár és Molnár Kft. 
megnyitotta impozáns, teljes 
körű autójavító szervizét. A két
személyes üzlet családi vállalko
zássá terebélyesedett, hisz a két 
fivér - Sándor és Dezső - mel
lett itt dolgoznak a feleségek és 
Sándor kél fia is. 

A kellemes ügyfélfogadó he
lyiségben egyúttal le lehet bo
nyolítani az alkatrészvásárlást, és 
innét nyílik a Renault autószalon 
és bemutató. Ha valaki kellő 
zsebpénzzel érkezik, akár azon-

APRÓHIRDETÉS 
Celldömölk központjában, téglaépü

letben, ÁFÉSZ-irodák felett, külön víz-

nal magával viheti valamelyik 
márkás járgányt. 

A műhelyrészleg 8 állásos 
szerviz, 4 állásos karosszéria- és 
2 állásos festőműhelyből, illetve 
festókamrából áll. Mellette egy 
automata, lyukkártya-vezérlésű 
autómosót találhatunk. A kft. 
minden autótípus javítását és 
szervizelését vállalja. 

A cég, amely három nap múl
va ünnepli első születésnapját, a 
rövid idő alatt is állandóan szé
lesítette tevékenységi körét. Áp
rilis végétől már zárttechnológiás 
autóvizsgáztatást is végeznek. 42 
típuscsaládra van engedélyük, a 
volt szocialista kocsiktól a nyu
gati márkákig, személygépko
csiktól haszongépjárműveken át 
a kisteherautókig. 

órás, hőmennyiségmérős, 1+2 1/2 szo
bás, étkezős, 57 m2-es összkomfortos 
lakás, reális áron eladó. Kossuth u. 
15/B 4. em. 16. ajtó (Mogyorósi). 

Festést és fényezést is végez
nek. A PPG Autófinis Kft. szín
keverő gépével valamennyi szín
árnyalatot tökéletesen ki tudják 
keverni akár akryll, akár metál 
vagy háromkomponensű 
gyöngyház festékről van szó. 

Molnár Sándor örömmel szá
mol be a legújabb fejlemények
ről. A közelmúltban kezdték meg 
az AWS szélvédő üvegek forgal
mazását személygépkocsiktól a 
kamionokig. Ugyancsak újdon
ság a biztosítási károk közvetlen 
ügyintézése. A Hungária Bizto
sítóval van szerződésük. Az au
tós ezáltal mentesül a műhely és 
a biztosító közötti ingázástól. 
Szintén mostanában kapták meg 
az engedélyt az autópiacra. A kft. 
telephelyén minden vasárnap 
kulturált körülmények között 
próbálhatják eladni használt au
tójukat az érdekeltek, vagy jut

hatnak kocsihoz az érdeklődők. 
Vásárlás előtt módja van a ve
vőnek, hogy igény esetén alulról 
is megszemlélje a kiválasztott 
kocsit, vagy minimális terítés el
lenében szakembereink vélemé
nyét kérje. 

Molnárék 1986 óta foglalkoz
nak szakmunkástanulók gyakor
lati képzésével. Az új körülmé
nyek között erre is nagyobbak a 
lehetőségek. Jelenleg 3 autósze
relő, 2 karosszérialakatos és 1 au
tóvillamossági szerelő tanuló is
merkedik náluk a szakmával. 

A kft. 20 személy részére kínál 
munkalehetőséget az adminiszt
rációban dolgozóktól az őrző 
szolgálatot ellátókig. 

Évfordulójukon azt kívánjuk, 
hogy továbbra is jó minőségben 
lássák el feladatukat az autósok 
megelégedésére. 

völgyi 

Az anyatej világnapián 

Kedvesség a kismamáknak 
Augusztus l-jén délután fél 3-kor Celldömölkön, a Kemenesaljái 

Művelődési Központban a helyi védőnők szervezésében kis ünnep
ségre került sor, kedveskedve ezzel a kismamáknak az anyatej és 
szoptatás világnapja alkalmából. A védőnők azokat az anyukákat hív
ták meg körzeteikből, akik ebben az évben 1 éves csecsemőkorú 
gyermekeiket legalább 6 hónapos korukig szoptatták. A meghívottak 
közül sokan a kisbabát is elhozták magukkal, és nem egy volt, aki 
a 10-11 hónapos gyermekét még mindig szoptatja. 

A műsorra meghívták a város vezető védőnőjét, Mészáros Ká-
rolynét és dr. Dienes Lajos adjunktust, aki az anyatej és szoptatás 
előnyeiről beszélt. 

Utána az Ádám Jenő Zeneiskola növendékei közül Kreif Noémi 
és Németh Anna furulya- és fuvolaelőadását hallgatták meg a babák 
és mamák. A műsor után virággal és egy kis vendéglátással kedves
kedtek a védőnők az édesanyáknak, akik megbeszélhették egymás 
közt és a védőnőkkel a tapasztalataikat és a problémáikat. 

HIBAIGAZÍTÁS zat díjazottjai között hibásan je-
Egy korábbi lapszámunkban a lent meg Berecz Balázs neve. El-

Jónás Márton tanulmányi pályá- nézést kérünk. 

PAPIRUSZ 
NYOMTATVÁNY-ÍRÓSZER 

Megnyitottuk új nyomtatvány-írószer üzletünket 
a Széchenyi u. 10. szám alatt. 

- Nyomtatványok széles választéka 
- Bélyegzőkészítés rövid határidővel 
- írószerek, irodaszerek 
- Leporellók, fénymásolópapírok 
- Csomagküldés utánvétellel 

Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat! 

AUTOMEDON K F T . 
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A Berzsenyi Dániel Gimnázium versenykrónikája (1994/95. tanév) 
Az elmúlt tanév is a versenyek, vetélkedők jegyében zajlott: a 

gimnázium diákjai sokféle színvonalas, rangos versenyen szerepeltek 
eredményesen. Versenykrónikánkban - hagyományosan - csak azok
nak a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak a nevét közöljük, akik a 
jegyei versenyeken dobogós helyet szerezlek, illetve az országos 
v a g y területi fordulókon dicséretes teljesítményt nyújtottak. Rajtuk 
Icívül sokan részesültek elismerésben a megyei versenyeken elért 4¬
10- helyezésükért. 

A középiskolások legrangosabb versenye az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV). Ennek területi fordulóján: 

német nyelvből: 
2. helyezett: Mesterházy Ágnes IV. A 
20. helyezett: Szabó Marietta IV. A 
Teljesítményükért megyei dicséretben részesültek. 
(Szaktanáruk: Molnár Margit) 
A földrajz OKTV második fordulójára jutott 
Hűlik Hajnalka IV. A 
(Dr. Lenner Tibor-Venczellák András) 
Az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei fordu

lóján 
3. helyezett: Joó Balázs I I . B 
(Tóth Margit) 
A regionális (Győr-Moson-Sopron megyei, Vas megyei) és a szlo

vákiai magyar gimnáziumok vettek részt 
Móra Ferenc novellaelemző versenyen 
megyei 2.-3. helyezett: Mesterházi Rita IV. B 
(Joó Antalné) 
Az orosz nyelvi verseny 
- megyei fordulóján 
2. helyezett: Kondics Mariann L A 
3. helyezett: Romhányi Mónika ITJ. A 
- a győri regionális fordulón 
1. helyezett: Kovács Nóra I . A 
(Szaktanáruk: Ozorainé Gyarmati Magdolna) 
Megyei német nyelvi verseny: 
3. helyezett: Kovács Nóra I . A 
(Dózsáné Balogh Viola) 
Eötvös Loránd-fizikaverseny: 
2. helyezett: Németh Tamás I I . A 
(Tinger Vendel) 
Bolyai János-matematikaverseny: 
1. helyezett: Tót Andrea 6/3 

Portschy Szabolcs 6/2 
3. helyezett: Nagy Zoltán 6/1 

Vinter Krisztina 6/2 
(Szaktanáruk: Karádiné Pup Ilona) 
Az általános iskolás korúak matematikaversenyén különösen re

mekeltek a hatévfolyamos diákok. Közülük is kiemelkedőek: 
Varga Tamás Országos Matematikaverseny 
- első fordulóján: 
2. helyezett: Nagy Zoltán 6/1 
- a második fordulón: 
2. helyezett: Katona Bernadett 6/1, 
aki az országos fordulón 27. helyezést ért el. 
2. helyezett: Portschy Szabolcs 6/2, 
az országos forduló 11. helyezettje. 
(Szaktanáruk: Karádiné Pup Ilona) 
A tanulmányi munka mellett a gimnáziumban élénk sportélet fo

lyik, ki-ki megtalálja a számára legmegfelelőbb foglalkozási formát. 
(Atlétika, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda...) A legtehet
ségesebb tanulók az iskolai bajnokságon, az intézmények közötti ver
senyeken, megyei és területi olimpiákon bizonyították felkészültsé
güket. 

ATLÉTIKA 
- Tinódi Kupa, Sárvár: 
1. helyezett: a CBG Fiúcsapata (Bors László) 
2. helyezett: a CBG leánycsapata (Kissné Tóth Gabriella) 
A legeredményesebb egyéni versenyző: 
Joó Balázs (Bors László) 

- Megyei alapszintű bajnokság, Szombathely: 
1500 m-es futás: 
1. helyezett: Hajba Zoltán 
2. helyezett: Szelestei László 
(Bors László) 
- Mezei futás - megyei diákolimpia: 
egyéni 2. helyezett: Hajba Zoltán 
csapat 2. helyezett: a CBG fiúcsapata 
- Megyei Diákolimpia, Szombathely: 
100 m-es síkfutás: 
2. helyezett: Joó Balázs 
(Bors László) 
KÉZILABDA 
A legkiemelkedőbb eredményeket a kézilabdások érték el, róluk 

többször adtunk hírt lapunk hasábjain. 
Megyei bajnok a CBG csapata (IV. korcsoport), 
az országos elődöntőn 2. helyezést szereztek. 
(Edzőjük: Süle Nándor) 
KOSÁRLABDA 
Megyei alapszintű bajnokság. Szombathely: 
3. helyezés: CBG V. korcsoport 
Körzeti bajnokság, Sárvár: 
2. helyezés: CBG IV. korcsoport 
2. helyezés: CBG ül. korcsoport 
(Szaktanáruk: Bors László) 
LABDARÚGÁS 
Városi bajnokság, Celldömölk: 
2. helyezés: CBG Ül. korcsoport 
(Bors László) 
A Berzsenyi Dániel Gimnázium 
Jó tanuló, jó sportoló" versenyén 
1. helyezést ért el, és a vándorkupát egy évre 
Joó Balázs (II . B) nyerte el. 

Bébi- és gyermekbizományi a PANDÓRÁBAN! 
Celldömölkön, a Kodály lakótelepen 

Bizományba veszünk és értékesítünk bébiruhákat és 
használati tárgyakat: 

KISÁGY, KOCSI, BÖLCSŐ, HEMPERGŐ, 
| | B TOLÓKA STB. 

Várjuk kedves érdeklődését! 
Nyitva: K-P 9-12 és 13-17-ig, SZ 9-12-ig 

Önkormányzati hírek 
- Szerződéskötésre került sor 

a Király utcai út építésére. Ez 2¬
3 éves program, amely magába 
foglalja a Wesselényi utca rend
betételét is. 

* 
- A tervezett ütemben folyik 

az alsósági városrész sportcsar
nokának építése. A munkálatok 
októberben fejeződnek be. A ter
vek szerint a közműbekötés na
gyobbik részét a jövő évben tud
ják elvégezni. 

- A szennyvíztisztító szeptem
berben üzemelni kezd. Ennek 
kapcsán a Polgármesteri Hivatal 
műszaki osztálya annak lehető

ségét tanulmányozza, milyen 
módon kezdje meg a csatornázá
si munkálatokat a városban. A 
szükséges tervek már régebben 
elkészültek. 

* 
- Az izsákfai városrész gáz

hálózatának kiépítésével kapcso
latosan folynak a tárgyalások az 
ÉGÁZ-zal. Ha az eddigi bevált 
módon sikerül megoldani a f i 
nanszírozást és az időjárás is ke
gyes lesz, Izsákfa már az idén 
gázt kap. 

* 
- A tervek szerint a pityervári 

városrészben a gázvezeték kiépí
tésére a jövő évben kerül sor. 
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A honismereti munka elismerése 

Kitüntették Nádasdy Lajost 
Reggelente gyakran láthatjuk, 

ahogy az állomásra igyekszik, 
megfontolt léptekkel halad a szo
kott utcákon. Talán a napi fel
adatokon gondolkodik, talán egy 
új tanulmány elemei rendeződ
nek a gondolataiban. Naponta in
gázik Celldömölk és Pápa között. 
Elmúlt nyolcvanéves, munkájá
ra, tapasztalatatra, tudására ma is 
számítanak a Pápai Református 
Gyűjteményben, ahol évtizedek 
óta dolgozik, de számítanak rá és 
számon tartják másutt is. 

Júniusban Szombathely adott 
otthont a XXIII . honismereti aka
démiának, ahol öt napon át ran
gos előadások hangzottak el a 
Magyarság és Európaiság téma
körben. Konzultációkon, beszél
getéseken cserélt véleményt a 
küldöttek népes csoportja. Az el
ső nap adták át a honismereti ku
tatásban kiemelkedő munkát 
végzők, kitüntetését, a XVIJJ. 
század legnagyobb magyar tudó
sáról, Bél Mátyásról elnevezett 
díjat, a szakma kiemelt elisme
rését. 

A honismereti egyesület me
gyei elnöksége javaslatára Ná
dasdy Lajos lehetett részese a 
szép ünnepségnek. A kitüntetés 
alkalmat ad Nádasdy Lajos be
mutatására. Igaz, őt személyesen 
és írásain keresztül is többen is
merik, mégis úgy gondolom, az 
elmúlt évtizedekre való visszate
kintés felidézheti az egyházi el
hivatottsága mellett párhuzamo
san haladó közéleti szerepét, 
élctelemévé vált céltudatos kuta
tásait és szigorúan tényszrű köz
léseit. 

Származását tekintve apai 
ágon Veszprém, anyai ágon Vas 
megyei, nemeskocsi kötődésű. 
Ez a kettős kötődés jellemzi 
munkásságát és határozza meg 
Pápa városához és a Kemenesal
jához fűződő kapcsolatait is. El
hivatottságából adódóan mint re
formátus lelkész szolgált kis és 
nagy közösségeket. A népi írók
kal kialakult kapcsolatai révén 
vonzódott a politikai élethez, 
előbb a Nemzeti Paraszt Párt tit
kára Celldömölkön, majd me
gyei titkár és az országos választ
mány tagja lett. 

Műkedvelő előadásokat szer
vezett. Kultúrestet rendezett a 
Berzsenyi szülőföldjére látogató 
Móricz Zsigmond részvételével. 
A nemzeti bizottság tagjaként 
fontos szerepe volt a gimnázium 
létrehozásában. Elvállalta az in
duló földművesszövetkezet irá
nyítását. A Celldömölk és Vidé
ke című lap szerkesztőjeként egy 
űj lap indításával a régi hagyo
mányt igyekezett ápolni. 

Az ötvenes években főleg egy
házi hivatását teljesítette, Celldö
mölkön és más gyülekezetekben. 
Közben püspöki titkár. 

Első írásai a 40-es években je
lentek meg egyházi lapokban, or
szágos és helyi újságokban. 
Hosszabb-rövidebb írásokkal 
ugyan folyamatosan jelentke
zett, igazából azonban a 70-es 
és a 80-as években a rendszeres 
kutatómunka eredményeként 
felgyülemlett anyag birtokában 
újult meg publikációs tevé
kenysége. Egyéni ambíciói 
mellett némi biztatást jelen-

tett az 1973 óta működő honis
mereti munkaközösség tevé
kenysége is. 

Átnéztem írásainak jegyzékét, 
meglepő az a változatosság, ami 
kutatási területeit jellemzi. Két
száznál több írását felsorolni ter
mészetesen nem lehet, azok a fo
lyóiratok, ahol megjelent - Iro
dalomtörténet, Honismeret, Vasi 
Szemle, Vasi Honismereti Köz
lemények, Levéltári Évkönyvek, 
Űj Horizont - írásainak rangját 
jelzik. 

Az előbb utalt sokszínűségre 
azért vegyünk néhány példát. A 
pápai kőszínház története, A re
formátus nőnevelŐ intézet törté
nete, Győrök Leó György élete 
című könyveit Veszprém Megye 
Tanácsa adta ki. (Azt csak remél
ni tudom, hogy a városunk múlt
ját összefoglaló tanulmánykötet, 
amiben neki is fontos írása van, 
egyszer megjelenik.) 

A pálosok iskoladrámái című 
tanulmányával az iroda
lomtörténet számára szolgált 
fontos adatokkal. Országos elis

merést kapott a Kemenesalja cé
hes ipara és a Falusi és mezővá
rosi céhesipar Vas megyében cí
mű terjedelmes dolgozataiért. 
Foglalkozott a vízi malmok tör
ténetével, de említhetném a pá
pai, kemenesaljai híres személyi
ségeiről, a múlt fontos esemé
nyeiről, illetve napjaink egyszerű 
emberének érdekében szóló írá
sait. 

Hat könyv, számos tanulmány 
lektorálását végezte el. Húsz dol
gozatával nyert díjat. Közülük 
különösen számon tartja az MTA 
Veszprémi Akadémiai Bizottság 
díját. 

Nádasdy Lajosról tudjuk, fel
készült helytörténész, ezért sze
mélyesen is gyakran felkeresik, 
véleményét, tanácsát kérik és 
számíthatnak a segítségére. 

Szerencsés embernek tartom, 
mert olyan közegben mozoghat, 
mint az országos hírű Pápai Re
formátus Kollégium, de azt is tu
dom, hogy gyakori vendége, 
mint kutató más könyvtáraknak, 
levéltáraknak. 

A városi könyvtárban 1973 
óta működő honismereti mun
kaközösség meghatározó sze
mélyisége, nyugodt, mértékadó 
véleménye sokat segít a közös
ség munkájában. Tagja az Űj 
Kemenesalja szerkesztőbizott
ságának. 

A helytörténeti kutatás terén 
végzett munkájáért korábban 
már Pápa város a PRO URBE, 
Vas megye a Pável-emlék-
éremmel tüntette ki . 

íme egy szelet a múlt értékeit 
kutató, a jelen és a jövő számára 
értékeket felmutatni tudó hely
történész munkásságából. Kitün
tetéséhez az Új Kemenesalja va
lamennyi szerkesztője nevében 
gartulálok. 

Káldos Gyula 

9- FELHÍVÁS 
Vas megye civil szervezeteihez 

1995. szeptember 9-én - a Celldömölkön megtartandó I I . 
Megyenaphoz kapcsolódóan - meghirdetjük a megyei civil szer
vezetek második megyei fórumát. 

A közös találkozón lehetőséget kínálunk - különösen a honis
mereti-helytörténeti, a településfejlcsztő-szépítő-természetvédő kö
zösségeknek, a helyi nyilvánosság fejlesztését szolgáló orgánumok
nak és kezdeményezéseknek - a megye hosszú távra készülő te
rületfejlesztési terveinek megismerésére, a helyi-kistérségi 
együttműködés eredményeinek közzétételére, a közös eszmecse
rére. A megyenap szakmai fórumához kapcsolódóan lehetővé 
tesszük a különböző szervezetek bemutatkozását, ajánlásaik meg
ismerését az általuk választott módon. (Lásd a tavalyi győrvári 
bemutatkozást.) Kérjük az egyesületeket, alkotó-, illetve baráti kö
röket, társaságokat, helyi újság szerkesztőit, alapítványokat, hogy 

vegyenek részt a közös találkozón, s írásban 1995. augusztus 20-ig 
jelezzék részvételi-bemutatkozási szándékukat a következő címre: 
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Nagyné Huszár Judit, 
Szombathely, Ady tér 5. Telefon: 312-535, Fax: 312-743. 

A mellékelt megyenapi fő témához kapcsolódóan szeretnénk a 
civil szervezetek sajátos tevékenységét, egyesületi törekvéseit is 
megismerni, ezért kérjük, hogy 1 oldalon szíveskedjenek írásban 
tömör összegzést adni és a megadott határidőig megküldeni. Az 
ismertetőket közös munkafüzetbe szeretnénk megjelentemi, a vasi 
Civil Címtárhoz csatolni. 

Kérjük a civil szervezetek vezetőit, hogy szíveskedjenek konk
rétan jelezni, hogy hány fő vesz részt a találkozón. A részvétel 
önköltséges, de kedvezményes áron közös ebédet tudunk bizto
sítani (300 Ft/fő). Az egyesületeknek részletes programot, tájékoz
tatót küldünk. 

VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT, 
MEGYEI MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT, 
VAS MEGYEI KÖZÖSSÉGSZOLGÁLAT 
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Június 23. és 25. között a németországi 
Stelzenben egy rangos kulturális fesztiválon 
képviselték megyénket/hazánkat a Hetyei 
Művészeti Tábor résztvevői, kiegészülve a 
Kemenesmagasi Citerazenekar éa Népdalkör 
tagjaival. Az útra elkísérte őket lapunk mun
katársa is. 

Stelzenfestspiele 

Az utazás 
Reggel ötkor búgott fel a három autóbusz, 

hogy elinduljon a közel 800 kilométeres útra 
a mintegy 150 tagú „delegációval". Kimentő 
utazás és néhány szép osztrák vár megtekin
tése után éjjel kettő körül sikerült megtalál
nunk űticélunkat, Stelzent. Hideg, esős idő 
és meleg fogadtatás várt bennünket, aztán 
gyors elszállásolás következett. 

Stelzen 
150 lakosú kis falucska Reuth városka mel

lett, Thüringiában. Az itt élő emberek zöme 
mezőgazdasággal foglalkozik, de néhány iparos 
is van közöttük. A falu határában van egy ha
talmas - minimum ezer embert befogadó -
csűrszerű faépület, ez volt a feszüvál központja. 
Nem messze ettől egy nagy és gyönyörű, jó 
akusztikájú erdei tisztás található, ami a sza
badtéri műsorok helyszíne volt. 

Az említett erdei tisztáson három éve a 
lipcsei Gewandhaus zenekarnagy sikerű mű
sort adott. A siker olyan mértékű volt, hogy 
a zenekar innét származó tagja Herry Schnei
der ezen felbuzdulva megszervezte az első 
Stelzeni Ünnepi Napokat. A másodikon már 
amerikai vendégek is voltak, a harmadikra 
pedig magyar vendégeket hívtak. 

A Stelzenfestspiele központi rendezvényei 
komolyzenei programok, a már említett Ge
wandhaus Orchester és a drezdai Kari Maria 
von Weber Zeneművészeti Főiskola kürtösei 
részvételével, akiknek vezetője az Egyházas-
hetyén jól ismert Vincze István kürtművész. 
Ebben a miliőben kellett a mi csoportunknak 
is megállnia a helyét. 

A magyar nap 
A helytállás maximálisan sikerült. Vala

mennyi magyar csoport hatalmas közönség
sikert aratott. 

Elismeréssel szerepeltek a hetyei gyere
kek, akik énekes-táncos gyermekjátékokat 
mutattak be Nigóné Papp Anna elképzelései 
alapján, Faragó Csilla irányításával. A tanár
képző főiskola vegyeskara a szabadtéri szín-

Sok érdeklődő tekintette meg a hetyei mű
vészeti táborok anyagából készült kiállítást, 
melyen a gyerekek munkái mellett Kovács 
Péter és Varga Bernadett textilalkotásai és 
Tóth Csaba festményei voltak láthatók. A 
fesztiváltermet ezúttal Mike Tamás színes fo
tói díszítették. 

A műsorból nem hiányozhatott a sport 
sem. A hetyei focisták a lipcsei Gewandhaus 
csapata mögött a második helyen végeztek 
a labdarúgótornán. 

A rendezvény egész ideje alatt magyar 
étel- és italspecialitásokat hirdetett a prog-

padon lépett fel a lipcsei Gewandhaus szó
listáival egy műsorban. A sikerre jellemző, 
hogy műsoruk közben megeredt az eső, de 
a több mint ezerfős közönségből nem moz
dult senki. A végén hatalmas ünneplésben ré
szesítették a szereplőket. A kórust Vinszeffy 
Adrienn készítette fel, vezényelt: Pethő Judit, 
Gyenese Zsolt, Faragó Csilla és György Nor
bert. Szép sikert könyvelhetlek el a főiskola 
furulyásai Thummerer Ferencné vezetésével. 
Hasonlóképpen a néptáncegyüttcs is, amely
nek tagjai közül ki kell emelni a két szóló
táncost, Preiczer Katalint és Gaspari Gábort. 
Preiczer Katalin emellett tisztán csengő nép
daléneklésével is nagy tapsot aratott. 

A Kemenesmagasi Citerazenekar és Nép
dalkör hozta „szokásos formáját", profi mó
don szerepelt, és fergeteges sikert aratott. A 
szerepléssel ők is és a főiskola vegyeskara 
is egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy 
műsorunkról CD-lemezt jelentessenek meg. 

ram. Majthényi László polgármester és Amb
rus Lajos, a Pro Egyházashetye Egyesület el
nöke a hetyei asszonyok segítségével naponta 
késő estig főzte a gulyásféleségeket. A mi
nőség kifogástalan volt, amit a szünet nélkül 
kígyózó sorok bizonyítottak a legjobban. Ha
sonló sikere volt a kissomlyói bornak is. 

Új barátság született 
A csoport szervezője és vezetője, Sellyei 

Gáborné elégedetten dőlhetett hátra hazafelé 
az autóbuszban, mert a csoportok nemcsak 
megállták a helyüket, hanem egyértelmű kö
zönségsikert arattak. 

A fesztivál igazgatója, Herry Schneider ezt 
még megtoldotta egy gondolattal: Ennek a 
fesztiválnak nagy pozitívuma, hogy itt nem 
politikusok rázták egymás kezét és veregették 
vállon egymást, hanem két falu, két nép talált 
egymásra a művészetek, a zene nyelvén 

Völgyi László 
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Folyton-folyvást savanyúság 
Két év óta kipróbált nagyon alkalmas módszer az alábbi recept 

szerinti savanyúság eltevése. Azzal a külön haszonnal is jár, hogy 
nem kell üvegekbe aprózni. Nagyon ízletes, finom savanyúság ké
szíthető az ajánlott módszerrel. Baráti köreinkben eddig is nagy sikert 
aratott, így bátran ajánlhatjuk. Az előírásokat be kell tartani, az edényt 
mindig zárjuk, két hónap múlva fogyaszthatjuk éven át. Folyamato
san, ahogy a termények érnek, rakhatjuk azokat az edénybe, meg
mosva és nedvességtől megszárítva kissé. Vigyázzunk arra, hogy 
például hegyi pincében a must forrása idején ne nyitogassuk edé
nyünket. 

Hozzávalók: 
Lé: 20 literes edénybe (zárható, 20-25 literes műanyag edény aján

lott) 6 1 víz, 1,3 1 20%-os ecet, 1 kg cukor, 30 dkg só, 6 kávéskanál 
szalicil, 6 kávéskanál szódabikarbóna, 2-3 kisknaál borkén. 

Fűszerek: koriánder, egész bors, mustármag, babérlevél, szegfű
bors, szerecsendió, köménymag, kapor, torma, szőlőlevél, szőlő. 

Művelet: A léhez folyamatosan adhatjuk a savanyítani valókat: 
uborkát, paprikát (alma-, édes, erős), zöld paradicsomot (érett pirosat 
nem szabad). 

Érési idő: 2 hónap 
Jó eltevést és fogyasztást kívánunk! 

Ajánlja: Dala József 

Apróhirdetés Német juhász törzskönyvezett kölykök 
augusztusi elvitellel eladók. Ár: 8-10 000 Ft. Cím: Celldömölk, Ko
dály Itp. Söröző, László Tibor. 

AUTÓPIAC 
MINDEN VASÁRNAP 

A MOLNÁR & MOLNÁR 
K F T . TELEPHELYÉN 

SZERETETTEL RENAULT 
ÉLMÉNY VELE ÉLNI VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET. 

MOLNÁR & MOLNÁR KFT. 
9500 Celldömölk, Tó u. 2. 

AGRO-ENTAKFT. 
Tsz-ek, kisgazdák figyelem L 

ffil o 
MTZ 50, 80, IFA, T25, T-Z-4^K erőgépalkatrósz szaküzlet 

(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 
BÁLAZS1NEG, KASZAPENGE, RENDSODRÓFOGO 

(magyar, osztrák) 
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK 

(több méretben) 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 
Telefon: 06-60-376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 

Szabó Levente Xk^~-

A kis Edes 
A mama vaníliás nokedlit főz! Tudod? -

mondja ő, kinek még minden új és érdekes 
a világban, akinek még - az öregek szerint 
- a tojáshéj a fenekén van. 

Ki Ő, akiről érdemes szólni, akiről érdemes 
mesélni, írni, kire jó gondolni. De ne vágjunk 
a dolgok közepébe, csak szép sorjában: nehéz 
helyzetben vagyok, hisz ide-oda csapongnak 
gondolataim vele kapcsolatban, ugyanis az 
élmények, a megtörtént esetek hol mulatsá
gosak, hol pedig szívet melengetőck. 

Akkor - tisztán emlékszem - 1992 nyara 
volt. Egyik délután, anya nagyon titokzatos
nak tűnt, de apa is olyan furcsa volt. A bá
tyám, Matyi, én és a szüleim a konyhában 
voltunk. Anya mondta, hogy valami fontos 
dolgot szeretne nekünk mondani. Nem tudtuk 
elképzelni, mi lehet olyan fontos, de vala
hogy valami jóra számítottunk. 

- Úgy néz ki, hogy a télre kistestvéretek 
születik - szólt mosolyogva anya. Mit szóltok 
hozzá? 

Mi csak egymásra néztünk Matyival, iga
zából nem is tudtuk mire vélni a dolgot, fel
fogtuk, vagy mégsem, amit anya mondott, 
mindenesetre, én olyan zavarodottforma let
tem. 

Kistestvér. Ha kistestvér, akkor baba, pe
lenka, sírás, kiságy. Hirtelen ezek a dolgok 
jelentek meg előttem. 

- Fiú lesz vagy lány? - kérdeztem én, de 
igazából olyan lehetetlennek éreztem magam. 

- Még nem tudni - felelt anya, - ez később 
alakul majd ki. 

- Ha így van, nekem egy fiú kell, mert a 

lányok sírósak, nyafogósak, pisisek - felel
tem. Matyi nagyon komolyan nézett, talán 
kereste a szavakat, hogy mit is fűzzön mind
ehhez, végül tömören csak ennyit mondott. 
Nem is olyan rossz, ha hárman leszünk, 
legalább többen tudunk focizni. Igaz, ő 
nem mondta, hogy fiút vagy lányt szeretne, 
de azt hiszem ebben a mondatban a lényeg 
bent van. 

Telt-múlt az idő. Anya szorgalmasan járt 
orvosi vizsgálatokra, mindig elmondta, hogy 
mekkora a baba, hány centi hosszú, s hogy 
milyen testrésze fejlődött már ki . 

Az ultrahangos vizsgálat felvételeit néze
getve a mi babánk valami földönkívüli kis 
szörnyikére emlékeztetett, de azt mi biztosra 
vettük, Matyi, apa és én - mi férfiak! - hogy 
a felvételeken látszik, hogy a mi kistestvé
rünk fiú lesz. Mi legalábbis így láttuk. Anya 
ez ügyben nem tudott felvilágosítást adni, mi
vel megkérte a doktor bácsit, ne árulja el a 
baba nemét, inkább legyen meglepetés. Köz
ben már a baba nevén is törtük a fejünk, de 
legjobban a Barnabás tetszett, főleg a becé
zett alakja, hogy Bami. Anyu szerint nem 
igazságos dolog, hogy lánynéven még csak 
nem is gondolkodunk, de azért a naptárból 
kikerestük - jobban mondva anya kereste ki 
- a Dorottya nevet. Nekem ez elég furcsán 
hangzott, de különösebb ügyet nem csináltam 
belőle, hiszen a Bami sokkal szebb név. Kü
lönben is csak fiú lehet, hisz mi is azok let
tünk, okoskodtam magamban. 

Ha megszületik, én tíz-, Matyi pedig ti
zenegy éves lesz. Hát, elég nagyok leszünk 
hozzá képest, igazából nehezen tudom elkép
zelni, mire nő fel akkorára, hogy nekünk tud
ja a labdát rúgni. 

Mindenesetre nagyon foglalkoztatott a do
log, sokat gondoltam rá. A faluban, lassan a 

pletykálkodó asszonyok fülébe is eljutott a 
hír, hogy nálunk mi újság van, így nem csoda, 
hogy az egész környék tudott mindent. Az 
iskolában a takarítónő is cukkolt. 

- Remélem Levente, hogy lány lesz, leg
alább lesz, aki megrendez benneteket! -
mondta vészjóslóan. Közben arra is gondol
tam, mi lesz, ha tényleg igaza lesz. 

M i lesz, ha lány lesz, olyan nyafogós, 
olyan kényes, mint amilyenek a mi osztá
lyunkban is vannak! Na, ezt azt hiszem, ne
hezen viselném el! Próbáltam még a gondo
latot is elhessegetni. Meg különben is, ahogy 
nőtt a babánk, s egyre nevesebben mozgott 
anya pocakjában, csak megerősítette azt az 
érzésemet, hogy egy aranyos, talpraesett, 
mozgékony fiúnk lesz, miért éppen a harma
dik legyen kivétel. 

Anya különben reménykedett, hogy lány 
lesz, nagyon nem mondogatta, de szerintem 
Ő egy halvány esélyt tartogatott magának. 

Közben múlt az idő, a kiságyat is besze
reztük, babaruhák is kerültek elő innen-on
nan, tehát már közelgett a nagy esemény, na
gyon izgultunk már mi is. 

Egyszer aztán anya kórházba került. Min
den nagyon féltünk itthon, főleg a mama, aki 
különben is nagyon aggódó típus. 

Én pedig egyre csak gyötrődtem, mi van, 
ha mégis lány lesz. Jaj! Akkor nekem végem! 
Azzal nyugtattam magam, hogy az ultrahan
gos felvételeken én határozottan fiút láttam. 
Minek is tévednek? Apa, s mi fiúk voltunk 
bent a kórházban, de még sehol semmi. Egy 
szombati nap, apa egyedül látogatta meg 
anyát. Rövid időn belül hazajött, mi éppen 
a ,Jvluki dokit" néztük a tévében. 

- Na fiúk, megszületett! - mondta örvend
ve. 

- Fiú vagy lány? - kérdeztem aggodalma-
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Apadó kút 

Mozgalom a természetért 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága a Megyei Művelődési 

és Ifjúsági Központtal közösen „Apadó kút" címmel termé
szetvédelmi programot hirdetett az elmúlt év őszétől általános diákok 
számára. A cél az volt, hogy a gyerekek fedezzék fel, ismerjék meg 
lakóhelyük közvetlen környékét, annak természeti kincseit, értékeit, 
és a megismerésen túl azt szeressék és védjék is. Az egész éven át 
tartó programon 10—15 éves diákok egyénenként és csoportosan egy
aránt részt vehettek. 

A Gáyer Gyula Általános Iskolából 90 tanuló nevezett be. A cso
portok munkájuk során Györffy Lászlóné és Jankó Zoltánné ta
nárnők támogatását élvezték. A program alapját egy vállalás adta, 
melynek lényege, hogy a környéken egy természeti objektumot, a 
gáyeros tanulók a ligetet, a téglagyári tavat, a Cinca-patakot, egy 
öreg hársfát, a Sághegyet, egy parkot „örökbe" fogadták és vállalták, 
hogy a tanév során igyekeznek azt minél jobban megismerni. Ehhez 
szempontokat, feladatokat, ötleteket levélben küldtek ki a szervezők, 
illetve kéthavonta a csapat rendszeresen beszámolt a megfigyelései
ről. Két úgynevezett „konferencián" személyesen is találkoztak a 
diákok, ahol munkájukat be is mutathatták, ki is állíthatták. A diákok 
nagy lelkesedéssel végezték a megfigyeléseket, a feladatokat, ko
molyan vették a vállalásokat, ha kellett akkor pedig hulladékot, 
szemetet is szedtek a védett területen. Az iskola csapatai az értéke
lésben jó helyezést értek el, a jutalom egyhetes természetvédelmi 
velemi, illetve szőcei táborozás, valamint értékes könyv ajándékok, 
plakátok. 

Á R A M S Z Ü N E T lesz karbantartási munkák miau 1995. 08. 22-én 8.00¬
16.00 h-ig Celldömölkön a Csokonai utcában a 31., 36. sz.-tól a Gyár u.-ig, Gyár 
u., a Sági utcában az 58., 67. sz.-től a 68., 69. számig, a Puskin u., Liszt F. u., 
Kresznerics u., Kertalja u., Móricz Sándor u., Hunyadi utcában a Zalka u.-tól a 
Vasútig, a Vasűt u., Vágány u., Zrínyi u., (Pityervár), Pápai u.. Pozsonyi u., Botond 
u.-ban lévő valamennyi fogyasztónknál. 

Felvilágosítást a Sárvári Üzemvezetőség ad. 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 13 000 forint + 25% áfa 
- fél oldal 7 000 forint + 25% áfa 
- negyed oldal 4 500 forint + 25% áfa 
- nyolcad oldal 3 000 forint + 25% áfa 
- tizenkelted oldal 1 700 forint + 25% áfa 
- apróhirdetés 300 forint + 25% áfa 

Újdonság! 
Első oldalon megjelenő szalaghirdetés (190 x 25 mm) kék 

színnyomással csak 

4000 Ft + 25 százalék áfa. 
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 5 szá

zalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal Cell
dömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a polgármesteri 
hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

san, de éreztem, hogy a torkomban dobog a 
szívem. 

- Kispisis! - mondta apa. - Kislány! 
Kislány?! Hát mégis kislány!? A nyafogós, 

a kényes, a pisis? De azért meglepődtem ma
gamon, hogy örülök neki. 

Siettünk be a kórházba, megnézni az új 
jövevényt, a kis „földönkívülit". Nem is em
lékszem, az autóban odafelé miről beszél
tünk, mindenesetre hosszúnak tűnt az út, mire 
odaértünk. 

Megmutatták nekünk őt. Kis pici, ásítozó, 
pelyhes hajú aranyoska volt, icipici ujjakkal. 
Minden baba ilyen picurka? Mire nő meg? 
Ilyen, s ehhez hasonló gondolatok jutottak 
eszembe. 

Anya nagyon-nagyon örült egyszem lányá
nak. Matyi ugyan megjegyezte, hogy semmi 
lányformája nincs, de azért ő nem haragudott 
meg érte. Matyi komolyan gondolta, amit 
mondott, de szerintem is igaza volt. Itthon, 
amikor már hazahoztuk Dorottyát, teljesen 
megváltozott a helyzet. Dotti szopott, aludt, 
és kezdte elölről. Nem sírt sokat, éjszaka, ha 
felébredt, s jóllakott, sírás nélkül elaludt, te
hát sírósnak egyáltalán nem nevezhettem. 

Nőtt, növekedett. Nem tudtunk volna úgy 
elmenni az iskolába, hogy be ne lopózzunk 
hozzá, és egy, vagy több puszit ne nyomjunk 
a búbjára. Egyszóval - megszerettük. Olyan 
kis édeske volt, ahogyan mosolygott, néze
lődött, gőgicsélt, ahogy élvezte a fürdetést, 
ahogy paskolta a vizet. 

Engem különösen kedvelt, igaz, elég sokat 
foglalatoskodtam körülötte. Nagyon szeret
tem az illatát, olyan finom babaillata volt 
mindig. Még csak gagyogott, gőgicsélt, de 
mi jól megértettük egymást. Közben szaladt 
az idő, egyre okosabb lett, segítséggel már 
szépen járt, s lassal elérkezett az első szüli-

napja. Tágra nyílt szemmel nézte a torlát, de 
leginkább a tortán lévő gyertyát. Az ünnepi 
kis szoknyájában kész hölgy volt már. A tor
tából egy kicsi kóstolót kapott, de nem na
gyon ízlett neki. Azóta sem eszi meg a sü
teményeket, de jobb is, legalább nem kell 
később fogyókúráznia. Két héttel később, apa 
születésnapját ünnepeltük, Dotti, mintha 
megérezte volna az ünnepet, önállóan, segít
ség nélkül elindult. Kell-e ennél szebb aján
dék egy apának a lányától. Közben rohamo
san elkezdett beszélni. Nagyon bírtam, ami
kor a rigót ligónak, a cinegét pedig szinegé-
nck hívta. Most már kétéves elmúlt. Folyé
konyan beszél mondatokban, Örömmel éne
kel, mondókázik, és imádja a könyveket. 

Történlek mulatságos dolgok vele: ilyen 
volt például a papagájhistória. Egyik isme
rősünkhöz, Ferihez sétált át apával. Ferinek 
több díszmadara és egy beszélő papagája van. 
Dotti örömmel nézegette a papagájt, az meg 
egyszer csak megszólalt: „Hülye vagy! Hülye 
vagy!" Dorottya meglepődött, majd így felelt 
nagy komolyan: „Te vagy hülye! 

A másik mulatságos megszólalása az volt, 
amikor séta közben a sapka felcsúszott a fü
lén. „Anya, húzd le a sapkám, mert lehullik 
a fülem!" 

Egyszer, a fürdőkádból kiabált ki, a látha
tóan jól habzó vízből: „Anya a „plantén plo-
vit" - a sampont - beleizéltem a vízbe!" 

Játék közben, ha nagyon elmélyülten épít
get, rajzolgat vagy főz, s szólunk neki, hogy 
Dorottya gyere! - akkor ő nagy bölcsen így 
felel: „Nem érek rá, dolgom van!" 

Egyszer, az egyik tanár néninél volt anyá
val, s ott, a tanár néni mézespuszi süteményt 
adott neki búcsúzóul, s mindkét zsebét tele
pakolta vele. Egy-két hét múlva a tanár néni 
megszólította az utcán: 

- Dorottya, bejössz hozzám? 
- Esetleg, ha van mézespuszid! - szólt a 

bölcs válasz. 
A reklámokat is fújja kívülről, ezt bizo

nyítja a következő eset. Véletlenül bekakilt 
a bugyiba, s anya mondta neki: Dottikám, 
hogy fogom én ezt kimosni? 

- Neked mindig sikerül mami! - felelte ő, 
a tévében látott reklám alapján. Mit tudott 
erre anya kitalálni? Jót nevetett! 

Egyszer, anya így szólt neki: Dorókám, 
gyere fújd ki az ormányodat! Mire ő: Miért? 
Én nem vagyok Fánni! - válaszolt olyan oko
san! Mindent összevetve, nagyon jóban let
tem vele. Szeretem nyaggatni. No, ezt nem 
mindig tűri könnyen. Ha meglátom, egysze
rűen nem tudok ellenállni, hogy meg ne „kí
nozzam" kicsit vagy nagyot. Jókat bohócko
dunk együtt. Ha hazaérek az iskolából, már 
alig várom hogy felkeljen, és vele pihenjem 
ki a fárasztó délelőttöt. Pankrációzni is szok
tam vele, ezt nagyon élvezi, főleg amikor ide-
oda dőlünk, esünk a szőnyegen. 

Mindent egybevetve, nem is olyan pisis, 
nem is olyan kényes, nem is olyan nyafogós, 
hanem ő a kis Édes, az én drága kicsi testvérem. 
A kis Édes—ahogy sokszor szoktam becézgetni 
- , hisz jobb szót nem találhatnék rá. 

Soha nem gondoltam volna, hogy egy pici 
lányt ennyire lehet szeretni. Büszke vagyok 
rá, hogy ő az én kistestvérem. Nem adnám 
őt egy, vagy két Bamiért sem. 

Nem, mert ő a kis Édes, és nekem az is 
marad. 

Szabó Levente kemenesmihályfai tanuló 
ezzel az írásával elsÖ helyezett lett a Gáyer 
Gyula Általános Iskola országos irodalmi 
pályázatán az 5-6. osztályosok kategóriá
jában. 
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MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK a fuldoklók mentése 
Kos/öntöm Önöket kedves Olvasóim! 
Az a megtiszteltetés ért, hogy az Új Ke

menesalja szerkesztőbizottsága támogatásá
val rendszeres orvosi rovattal jelentkezhetek 
a lapban. Munkám során igyekszem majd ak
tuális témákkal foglalkozni, hogy a betegek 
gyorsabban gyógyulhassanak, az egész
ségesek pedig minél tovább azok maradhas
sanak. 

Elsőként a különböző médiák fekete híre
iben nap mint nap előforduló, főként fiatal 
áldozatokat szedő vízi balesetek megelőzé
séről, a bekövetkezett tragédia során tanúsí
tandó magatartásunkról, a nyújtandó segítség 
szabályairól szeretnék szólni. 

Az állandó figyelmeztetések ellenére ta
valy löbb mint kétszázan fulladtak vízbe. Fel
foghatatlan az a felelőtlenség, amelyet az ál
dozatok önmagukkal szemben, illetve az el
néző magatartású közeg az áldozattal szem
ben elkövet. Saját és szeretteink erdekében 
pedig olyan kevés szabályt kellene betarta
nunk! 

Csak az arra kijelölt helyen fürödjünk! Ne 
feledjük, hogy ma már a vizek szennyezett
sége is veszélyes lehet! Ellenőrzött helyen 
jobbak a mentési esélyek! Felhevült testtel 
ne ugorjunk vízbe! Tele gyomorral ne indul

junk fürdeni! Fürdőzés vagy vízreszállás 
előtt tilos az alkoholfogyasztás! Ismeretlen 
mélységű vízbe ne ugorjunk! Lehetőség sze
rint társaságban, kísérővel ússzunk! A vízi
bicikli és a gumimatrac veszélyes üzem, 
használatukkor fokozottan legyünk óvato
sak! Tartsuk távol magunkat a vízen úszó 
tárgyaktól, közlekedési eszközöktől. Úszás 
közben jelentkező izomgörcs esetén jól tele
szívott tüdővel feküdjünk fel a vízre. Pihenés 
közben masszírozzuk ki a begörcsölt végta
got és kérjünk segítséget. 

Amennyiben gyakran járunk vízre, java
solt vízimcniŐ-lanfolyam elvégzése! Mindig 
legyen a kezünk ügyében mentéshez segít
séget adó úszógumi, mentőmellény, nagyobb 
labda, stb. 

A pánikba esett, az eszméletvesztés hatá
rán lévő fuldokló nagy veszélyt jelent az őt 
segíteni próbálóknak. Mentésével csak na
gyon jó úszók próbálkozzanak. Sokan java
solják a kényszerszülte mentők számára, 
hogy szinte meg kell várni, amíg megszűnik 
a kétségbeesett kapálódzás, s a már védeke
zésre képtelen áldozat kimentésére kell vál
lalkozni. A segítségre szoruló háta mögé ke
rülve nyakát, hónalját átkarolva próbáljuk a 
fejét a víz felett tartani, a part felé úsztatni. 

Nagy segítség ilyenkor egy helyszínre érkező 
csónak, szörfdeszka, matrac. 

Amennyiben nem vagyunk részesei a 
vízből mentésnek, segítsünk az elsősegély 
szervezésében. A leglényegesebb, hogy 
minél előbb profi mentőket hívjunk. A 
megkezdett mentést csak ők tudják ered
ményesen befejezni. Megérkezésükig a kö
vetkező teendőink vannak: 

- ha a kimentett eszméletlen, de nyaki pul
zusa tapintható, légzik, akkor az oldalára kell 
fordítani úgy, hogy a felsőteste a feje felé 
lejtsen. Szárazra dörgöljük, és takaróba bur
koljuk; 

- ha a nyaki pulzus nem tapintható, akkor 
a szájüreg tisztára törlését követően befújásos 
lélegeztetést és szívmasszázst kell kezde
nünk. 

Lényeges szabály, hogy minden kimentett-
nek, legyen bármilyen jó állapotban, orvosi 
megfigyelés alá kell kerülnie, az órák múlva 
jelentkező szövődmények miatt. Különösen 
igaz ez a tengerből mentettekre! 

Odafigyeléssel, a szabályok betartásával 
érhetjük el, hogy évek múlva is csak nyara
lásaink szép pillanataira kelljen emlékez
nünk. 

Dr. Galambos György 

Ötven év... 

Zárdisták találkozója 
A régmúlt idők emléke egyre erősebben élt szívünkben. így 

megérlelődött 50 éves találkozónk összehívása. Csak néhányan 
élünk Celldömölkön, a többség szétszóródott a szélrózsa minden 
irányába. Kutató munkával kezdődött, hisz egymás hollétéről na
gyon keveset tudtunk. Megindult a levelezés, érkeztek a válaszok, 
kialakult a várható létszám. A munka oroszlánrészét Bene Viktomé 
ny. tanár végezte a helybeli osztálytársak segítségével. 

Felvirradt június 25-e, vasárnap. A városlakók számára hasonló 
volt a szokásos vasárnaphoz, „számunkra" várakozást, izgalmat 
jelentett. Kavargó gondolatainkban vissza-visszatért: Vajon felis
merjük-e egymást. A találkozó 10 órakor szentmisével, illetve is
tentisztelettel kezdődölt. A dömölki templomban helyettesítő lel-
késznő köszöntötte ottlévő társainkat. Szívünkben a gyermekkori 
idők emléke elevenedett meg. 

A templomba érkezők Uhlár Edit tanárnőjükkel vettek részt a 
szentmisén. Nagy József plébános úr meleg szavakkal fogadta a 
volt zárdistákat. Megemlékezett igazgatónkról, László Dánielről, 
hi tok lat ónkról, dr. Nemes Vazul főtisztelendő úrról és nevelőinkről, 
a kedves nővérekről. Felemelő érzés volt énekelni a régi kedves 
éneket a kiscelli Szűzanyáról. Mise végén a templomban nyugvó 
hitoktatónk emléktáblájánál elhelyeztük a hála virágait. 

11 órakor az öreg „Almamáter" falai között egymásra talál
tunk. Szemünkbe tűnt számunkra egy felejthetelen kedves he
lyiség, a volt kápolna, ahol felekezeti különbség nélkül mindig 
erőt gyűjtöttünk a nehéz órák előtt. Gyakran leltünk vigaszt 
bánatunkban. 

50 év után erősen dobogó szívvel léptük át osztálytermünk kü
szöbét. Köszöntöttük egyetlen elő kedves tanárnőnket, egymást. 
Éreztük, hogy a nagy szeretet hozott össze mindnyájunkat. Dió
héjban ismertette mindenki életútját. A teremben feszült csend és 
figyelem uralkodott, végigkísértük egymás mondanivalóját. Előke
rültek a régi diákcsínyek, szirénajelzés, légiriadó, amely gyakran 
megzavart egy-egy órát. Iskolaelhagyások, s menekülések az óvó

helyekre. A szomorú epizódokban is mindig megtaláltuk a biza
kodást és a reményt. 

A beszámolók után előkerültek az érkezett levelek, azoktól a 
társainktól, akik csak lélekben lehettek velünk, ók betegségük, 
illetve súlyos családi körülményeik miatt nem lehettek körünkben. 
Nagy tisztelettel és szeretettel emlékeztünk meg kedves nevelő
inkről, akiktől alapos tudást és életre szóló nevelési kaptunk. Név 
szerint felidéztük meghalt és elhurcolt kedves osztálytársaink em
lékét. Egyperces néma felállással adóztunk eltávozott kedves ne
velőink és társaink emlékének, majd elhelyeztük koszorúnkat a 
városi emlékműnél. 

A napközi ebédlőjében volt további programunk. Meleg légkör, 
kedves személyzet fogadott bennünket. Az ízlésesen megterített 
asztalokra finomabbnál finomabb ízletes étetek kerültek. Koccin
tottunk együttlétünkre, jövendő találkozásunkra, majd az asztalra 
kerültek a helybéli társaink által készített sütemények és torták. 
A hangulat egyre oldottabbá vált. A megjelent férjek is otthonosan 
érezték magukat. Kérdések özönével árasztottuk el egymást. Elő
kerültek a fényképek a gyerekekről és unokákról. Az ezüstös hajú 
társaság egy zümmögő méhcsaládra hasonlított. Háttérbe szorultak 
a napi gondok, az egyéni problémák. A főszerepet az öröm és 
kölcsönös szeretet uralta. 

Repüllek az órák, az idő is szomorkássá vált mintegy megérezve 
a válás perceit. Hirtelen felcsendüli mindannyiunk ajkáról: „Sze
ressük egymást gyerekek, az élet úgyis tovaszáll..." 

Búcsúzáskor jelen voltak a láthatalan belső könnyek, feloldódva 
az elejtett könnyekkel, amelyek magukba foglalták a láthatatlan 
és kiszámíthatatlan jövőt. 

Köszönet szálljon azok felé, akik eltervezték, megszervezték és 
irányították, széppé és bensőségessé tették 50 éves találkozónkat Há
lával gondoltunk iskolai oktatásunk szellemére, amely kitörölhetetle
nül belénk oltotta az isten-, haza-, család- és az embertársi szeretetet 
és megbecsülést, amely nélkül igazi értékek nem születhetnek, hiá
nyukban szürke és silány lesz az emberi élet, a magyar jövő. 

Sok hasonló iskolát kívánok városunknak és magyar hazánknak. 
Hérincsné Kertész Ilona 

ny. tanár 
(volt osztálytárs) 
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Bölcseletek 
AUGUSZTUS - a régi naptárakban S/.űz 

hava. Kisasszonyhava és Nyárutó néven 
van emlegetve. Használatos nevét a törté
nelmi hagyaték szerint Augusztus római 
szászár után kapta. Gazdag néphagyomá
nyokban: „Holdfogytán gyűjtsd a tojást és 
rakd a kopolyóba, nyáron korpában sokáig 
eláll; ... hideg víztől messze távozzál, ért 
dinnyét, szőlőt, mandulamagot egyél!" Eb
ben a hónapban sűrűn hullanak Lőrinc 
könnyei, a hulló csillagok. Ha Lőrinc nap
ján esik, és a kerékvágásban is megáll a 
víz, bő és jó a szőlő s dinnyetermés, ha 
szép az idő, hosszú ősz, mások szerint ha 
meleg, hideg és tartós tél lesz. 

A két asszony nap köze (augusztus 15. 
és szeptember 8.) varázserejű időszak: ek
kor kell szedni a gyógyfüveket, alvóra sze
mezni a gyümölcsfákat, szellőztetni a ru
hafélét, tyúkot ültetni (az ekkor ülletell tyúk 
kikelti minden tojását, felneveli a kiscsir
kéket, s ezekből lesznek a legjobb tojók!). 

Bertalan-nap őszkezdő, a kánikula végét 
jelzi. Bertalan a hagyomány szerint Ör
ményországban halt vértanúhalált: Asztra-
gész király először megvessszőzletle, aztán 
megnyúzatta, majd keresztre feszíttette, vé
gül lefejeztette. A képzőművészeiben le
nyúzott bőréi vállán hordva ábrázolták. I l i 
nálunk a PórdömÖlki ősi apáisági templom 
egyik falfestményén is így lálhaló. Mondás: 
elvész, mint a Bertalan kígyója. Az apostol 
kivégzésének módjára is a kígyóval kap

csolatos társítás adja a magyarázatot: aho
gyan a kígyó leveli a bőrét, úgy Ő is. A 
régi céhes korszakban éppen levetett bőré
nek köszönhetően Bertalant a magyar szű
csök és a csizmadiák palrönusuknak, védŐ¬
szentjüknek választották, de Pannóniában, 
azaz nálunk a Dunántúlon a szőlőhegyek 
védőszentje is lett; nyúzó késével a szűreire, 
a szőlőfürtök lemetszésére készülődik -
mondogatják. „Amint Szent Bertalan magát 
mutogatja, az őszi idő is mind aszerint tart
ja." A gólyák, s a fecskék készülődnek a 
hosszú útra, a halak nem nőnek, csak híz
nak, a szőlőkben elszaporodnak a seregé
lyek, az elpusztulni akaró kígyó nem búvik 
be a földbe, hanem a kerékvágásba húzódik, 
hogy eltapossák. Bertalannal itt az ősz! 

Náda.sdy Lajos 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Születés: Németh István és Sebestyén Ágnes leánya: Nikoletta, Szajko-
vics Roland és Csuka Andrea leánya: Evelin, Szabó Gyula és Garas 
Gabriella leánya: Gabriella, Szalóky Attila Tibor és Pőcze Nóra Katalin 
leánya: Anna, Dénes Tibor és Dömök Lívia fia: Tibor István, Szórádi 
RezsÓ és Sánczi Mária leánya: Enikő Rita, Lisztes Péter és Gellért Csilla 
leánya: Dalma, Szentpály-Juhász Imre András és Nanz Mónika fia: Ben
jámin Levente, Németh János és Pál Orsolya fia: Roland, Horváth János 
és Takács Judit fia: Balázs, Lajtai József és Barkó Sára leánya: Tímea. 
Házasság: Somogyi Krisztina és Fülöp Tamás, Kovács Tímea Julianna 
és Sipos László, Kovács Botond és Németh Csilla Anna, Somogyi Zoltán 
és Nagy Zita, Mcstcry Lajos és Németh Mónika, Horváth Pál és Fonyó 
Ildikó, Németh József és Somogyi Mária, Eredics Ottó Ákos és Végh 
Katalin Orsolya, Kiss János és Somogyi Anikó Edina, Kéri Lajos és 
Németh Katalin, CzÖndör Zoltán és Fodor Edit, Németh Zsoll és Bakodi 
Gabriella. 
Halálozás: Farkas Mihály, Szita József, Bónicz József, Huszár Jószefné 
sz. Talabér Rozália, Marton Béla, Cziki Istvánné sz. Kiss Rozália, Magyar 
Gyula, Háló Károlyné sz. Seregély Vilma. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Vass Islván és Orsós Ibolya leánya: Evelin, Tóth László József 
és Hujber Ildikó leánya: Nóra, Binder Zsolt ErnŐ és Szabó Ilona fia: 
Dániel László, Németh Tibor és Aczél Julianna Veronika fia: Tibor, 
Vacurka István és Bajner Márta leánya: Viktória, Horváth József és Apró 
Erzsébet leánya: Gabriella. 

BORGÁTA 
Születés: Szucsigán Róbert és Stiller Anita leánya: Anasztázia. 

VÖNÖCK 
Születés: Nagy Károly és Prmczes Anita leánya: Dalma. 

NAGYSIMONYI 
Születés: Horváth Zsolt és Tóth Mária fia: Gábor Zsolt. 
Halálozás: Csizmazia Gyula. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Peresztegi János és Dobó Erika leánya: Kitti, Jánossy Jenő 
Zoltán és Bokányi Erika leánya: Alexandra Nóra. 

KENYÉRI 
Születés: Kovács Gyula és Németh Erzsébet fia: Benjámin, Németh Kál
mán és Szabó Ramóna leánya: Vivien, Szabó László és Csihar Henrietta 
leánya: Rebeka. 
Halálozás: Pusztai János. 

CSÖNGE 
Születés: Patyi Tamás és Hencz Hajnalka leánya: Kinga. 

KEMENESPÁLFA 
Születés: Tóth Tamás és Györkös Katalin Márta leánya: Fruzsina. 
Halálozás: Pál Lénárd. 

KEMENESSÖMJÉN 
Születés: Taliszter Ernő és Benkó Marianna fia: János. 

MERSEVÁT 
Születés: Dénes Árpád és Somogyi Júlia fia: Márk. 
Halálozás: Kiss Lajosné sz. Fábján Julianna. 

Boczkó László 
kereskedő 

9500 Celldömölk, Úttörő u. 21. -O Tel.:06/60/375-278 
(éjjel, nappal) 

Víz- és központifűtés-anyagok, fajanszáruk, PVC-csövek, 
tükrök, csapok, csaptelepek, csempék, járólapok, 

zuhany függönyök, horganyzott csövek különböző méretben, 
KPE-nyomócsövek, 3A-3"-ig, szellőzőrácsok, törülközőlartók. 

Speciális kívánságok teljesíthetők!! 

VARGA ATTILA 
fuvarozó 
Celldömölk, 
Kodály Z. út 2/C 
Tel.: 06/30/461-883 

Skoda billenés tehergépkocsival + pótkocsival 
vállalom mindennemű teheráru szállítását. 
Kavics és homok megrendelhető. 

MEGNYÍLOTT 

a Budai fagyizó 
CELLDÖMÖLKÖN, 

a Batthyány u. 34. sz. alatt 
Üdítő és édesség is kapható! 

Szeretettel várjuk kedves régi és új vendégeinket! 

Gyógyászati segédeszköz kereskedés. 

I 

Oá bor A J on 

Járókeretek, Mankók, Ágytálak. 
Minden betegellátással kapcsolatos eszköz. 

Orvosi vények beváltása is. 
Tel.: 06/60/376-917 

Sportpityi 

Celld. Arad u.1Q. 
H-K-SZ: 16.30-18.30 
Szombat: 8.00 -12.00 
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A családi vállalkozásoké a jövő? 

Kiskocsmák világa 
Az utóbbi évek vendéglátói 

szakmájában arra lehettünk fi
gyelmesek, hogy egyre nagyobb 
számban nyílnak meg a kisebb 
egységek: kocsmák, csárdák. Vá
rosunk néhány utcájában közel 
egymáshoz sorakoznak ezek a 
szórakozóhelyek. Neveikben 
nem őrzik annyira a hagyomá
nyokat, mondjuk a Petőfi által 
megénekelt Kutyakaparót, vagy 
más emlékek sorából említve a 
Búsuló juhászt és a többit. In
kább a tulajdonosok nevén, vagy 
a vendégkör által „ragasztott" be
cézés során kerülnek a köztudat
ba. Sok-sok jelenség, kézségcs 
vendéglátás, jó modor, részben 
elfogadható kínálat csalogatja a 
vendéget. De a vállalkozás koc
kázata, a megmaradásért való na
pi küzdés és a napjaink életrit
musához járuló vonások sok 
esetben riasztó mozzanatokra is 
„pezsdítik" a kiskocsmák hangu
latát. Mert a zajos, hangerősítős' 
zenélő szerkezetek, a játékauto
maták zöreje, célbadobálást pen
gető nyílvesszők és egyebek nem 
hatnak csalogatóan a valamikori 
népköltőnk - Kiskamondi Né
meth Jóska - hangulatára - aki 
dudorászva annak idején egy-egy 
kedvelt helyére így érkezett: 
„Közeleg a falu, integet a csárda, 
benézek borára". 

Ilyen töprengések közepette 
kerestük fel a nevében is kifejező 
Kiskocsma nevezetű vendégfo

gadót a 84-es út mellett, ponto
sabban Borgáta határában. Amo
lyan családi vállalkozás ez, me
gyénk turistatérképén is jelölt 
hely Laczi Csabáék Kiskocsmá
ja. Jó hírét nem elsősorban a tér
képes utalásnak köszönheti, in
kább annak, amit itt tapasztal a 

fáradt utazó. Reggel hat órától 
fogadja a vendégeket, záróra ké
sőn, 23 óra körül van, illetve 
amíg a vendég marad. A szakma 
ismerősei, értői tudják, hogy a 
választékos jó ételek, falatok 
vonzzák leginkább a vendéget. 
Ebben a kocsmában erre nagyon 
is ügyelnek és tudják a módját. 
Velős kenyerük, velős pacaljuk, 
a gulyásfélék, köztük a bab bog
rácsgulyás messze vitték hírüket. 

A gyerekeknek paradicsomleves, 
palacsinta és így tovább. Sokan 
éppen ezért járnak vissza és kül
dik ismerőseiket is. Legutóbb 
egy külföldi család linzi rokona
ik útvázlatával navigálták magu
kat ide. A kamionosok megálló
helye lett a Kiskocsma, márpedig 
ez maga a reklám, mert azt tart
ják, hogy ők, a világutazóknak 
számítók igencsak tudják, hol 
kell megállni. 

A fogadóhelyiség nagyon ki
csi, már túlnőtte magát. Előteré
ben felépítették a nyáridőben na
gyon kedvelt nádtetős helyisége
ket, a gyermekeknek az udvari 
játszóteret A kékellő-halmos ke-
menesi tájon is amolyan oázis
nak hat a kellemes környezet -
itt aztán meg kell állni - hangu
latot árasztva. Amikor mindezek
ről beszélgetünk, Laczi Csabáék 
elsősorban gondjaikról, fárasztó 
munkájukról és arról szólnak, 
mennyi még a tennivaló ahhoz, 
hogy valódi kocsmájuk legyen. 
Vendégkörükre a sokszínűség 
jellemző. Jó érzés, hogy a kül
földiek számon tartják őket, ked
velt helyük lett, de azért Lacziék 
valódi magyar kocsma rangján 
akarnak létezni. Több helybéli 
programra gondolnak, már vol
tak ilyen kezdeményezések, amit 
jó néven vettek a borgátaiak. Az 
önkormányzatra támaszkodva a 
hagyományteremtés lehet a kö
zös érdek. Jól tudják, hogy bor
termő helyen vannak, a mezőről, 
a hegyről hazatérőben egy kis pi
henésre, eszmecserére érdemes 
erre kanyarodni. 

Említettük, hogy a Kiskocsma 
kinőtte magát. Az arányokon vál
toztatni kell, de ezt úgy kívánják 
megcsinálni, hogy a meghitt hely 
jellege megmaradjon. Túlzott 
cifraság nem illik ide, mindenből 
annyi, amit elbír a közérzet, nem 
nehezül a vendégre semmi túl
zás. Természetesen minden 
vendégváró helyhez kapcsoló
dik valami különcség, ilyesmire 
itt is felfigyeltünk. Mivégre 
díszelegnek a falakon a boksz
kesztyűk? Ez valahogy félreért
hető idegenség. Lehet kérem -
mondta a tulaj - de én valami
kor bokszoltam, egy ideig nem 
akárkik társaságában élhettem. 
Az egyik kesztyű Papp Laci bá
csi ajándéka, aki már a felesége 
társaságában fel is keresett min
ket. Ez így már érthető. Szeret
jük a sportot - tette hozzá - , 
most, a szezon végén a gércei 
focisták itt tartották az Összejö
vetelükéi. 

Dala József 
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Augusztus 20-a közeledtén 

Emlékképek aratásról, cséplésről 
Mindennapi kenyerünkről szólni, 

írni, mindenképpen ünnepélyesen le
het, szabad. S ahogy elnézegetem a 
régi fényképeket, rájövök: azontúl, 
hogy emlékeztetnek, az emlékek va
lós bensőnkben élnek. Amikor a ga
bonát még kaszával, sarlóval aratták, 
cséphadaróval, majd cséplőgépekkel 
varázsolták elő a kenyér valódi mag
ját, a búzát, a rozsot, az volt a gyer
mekkorunk. Az egyik képen látható 
cséplés pillanata a játékszernek tűnő 
gőzgép, a mesébe illő kazlak, a mun
káskezű emberek nyársakkal elgon
dolkodtatnak bennünket. Ez a kép 

hetven éve, 1925-ben készült, ado
mányozója, az alsósági Németh Elek 
jegyzése szerint. 

Az aratás fontos és kemény munka 
volt. Már ránevellek minkéi, hisz já
tékaink e körben mozogtak nyáridő
ben. Volt fából fabrikált kis kaszánk, 
sarlónk, cséplőgépet hajtó masinánk, 
kicsi kis zsákunk, amelyet édesa
nyánk vagy nagyanyánk varrt ne
künk. E kis zsákokba mertük a kép
letes búzaszemeket, a homokot. Es 
felcseperedvén már a tarlón talált 
bennünket a hajnal. Részt vettünk a 
takarulás fontos munkájában, törcket 

húztunk a cséplőgép alól. Jelen lehű
lünk a nagy munkák egy- egy fázisának 
befejezését jelentő ünnepléseken, mert 
Uyen mozzanatok is voltak. 

Helyszűke miatt bővebben nem 
térhetünk ki a valamikori nyarak 
részletesebb felidézésérc. Emlékként 
bemutatunk néhány képet, amelyek 
mutatják a valamikori technikát, a 
mozzanatokat a mindennapi kenyé
rért, az összefogás életritmusát. Bi
zonyosan nem csupán emlékeztetnek 
a hajdani nyarak szorgalmára, hanem 
mondanak is valamit a mának, ami
kor már kombájnok járják Kemenes
alja áldott mezőit. oa|a József 

Benzinmotoros erőgép, gyerme
kekkel is körülvéve 

Önjáró masina, de még gözenergiával Cséplés Ságon, Németh Elek szerint 1925-boi 

Búcsúszó 
Fritz - Jobb, Schilling - Horváth IV., Szita, 

Kulhy - Horváth I . , Kerekes, Horváth I I . , Ko-
matics, Horváth III . ók voltak Celldömölk el
ső aranycsapatának tagjai. Tatabánya, Győr, 
Székesfehérvár, Veszprém, Sopron és Szom
bathely legjobb labdarúgócsapatait hozták el 

A három jó barát: Horváth Gyözö, Szita József 
és csapattársuk Kuthy László 

ők Cellbe. De nemcsak elhozták, hanem nagy
szerű mérkőzéseken a legtöbbet le is győzték. 
Ma már kevesen élnek azok közül, akik ját
szani látták a csapatot. Sajnos még kevesebb 
azok száma, akik játszottak a csapatban. Las
san a túlvilági képzelt pályán találkoznak, és 
a szeretett edzőjük, Lelovich Gyula ott hirdet 
majd csapatot. 

Az elmúlt hónapban ketten megint elhagy
ták az élet pályáját. Horváth I . Gyözö és Szita 
József távozott örökre körünkből. Két sze
rény, de igazi sportemberrel és kiváló szemé
lyiséggel lettünk kevesebben. Mindketten so
kat dolgoztak a sportért. Mint játékos, játék
vezető, edző és sportvezető becsületesen és 
tisztességesen teljesítették vállalt feladataikat. 
Dicséretek, kitüntetések és a CVMSE örökös 
dísztagsága jelzi, hogy nevükkel sporttörténe
tet írtak. Kár, hogy voltak, akik a végső tisz
teletadáskor megfeledkeztek erről... 

Kedves Győző és Jóska bácsi! Azért voltak, 
akik nem felejtették emberségeteket azt, amit 
lettetek Celldömölk és a járás labdarúgásáért, 
a magyar sportért. Azt kedves Győző, amit 
önzetlenül teltél a sok-sok sportoló és játék
vezető nevelése terén. Azt, hogy a kerület gól
lövőlistáján mindig elöl volt a neved. Azt ked
ves Csúcsi, hogy mennyire imádtad a sportot, 
de különösen a labdarúgást. Azt, hogy Te vol
tál Celldömölk első nagy labdarúgó egyéni
sége, aki a legendás Sabariát is megjártad. 
Mindig öröm volt veletek találkozni és a sport

ról egy-egy szót váltani. Csodálatosan szeré
nyek voltatok, mindig csapattársaitokról áradoz
tatok, elhallgatva nagyszerűségeteket A meg
sárgult sportlapokból kellett megtudnom, hogy 
a jók között is a legjobbak közé tartoztatok. 

S ajnos, e földön többé nem találkozunk. So
káig fogunk hiányolni benneteket. Hiányozni 
fog Győző bácsi, aki akárcsak a futballpályán, 
öregségére az utcákon is oly fürgén mozgott. 
Kora reggel hálaadásra a templomba, délután 
Szombathelyre vagy a Balatonra és minden 
vasárnap a sportpályára sietett. Felesége el
vesztése után, akit oly nagyon szeretett, ne
hezen viselte a magányt, kereste az emberi 
társaságot. Hiányozni fog Csúcsi bácsi mo
solygós arca, aki talán életében nem bántott 
meg soha senkit, de mindenkihez volt egy ked
ves szava. Aki oly szeretettel gondoskodott 
nővéréről, nem feledkezett meg róla a legvi
dámabb társaságban sem, sietett hozzá haza. 
De most már mindkellcn megpihentek, sajnos 
örökre. 

A sors kegyes volt hozzájuk, hosszú és 
egészséges élettel áldotta meg Őket. Gyors, tá
vozásuk mégis meglepte rokonaikai, ismerő
seiket, tisztelőiket. Búcsúzom Tőleiek a még 
élő játékostársak, szurkolók, kezetek alatt ne
velkedett játékosok, jálékvezetők és vala
mennyi celldömölki tisztelőtök és a sport
egyesület nevében. Emléketeket Celldömölk 
sporttörténete Örökké megőrzi, nyugodjatok 
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Celldömölki Vasember 2Yí?" 

Vas megye első felnőtt triatlonbajnoka 
Vas megye első férfi felnőtt iri-

allonbajnokságát Gersekarát térsé
gében a celldömölki 30 éves Kiss 
István nyerte meg, aki a Cellkomp 
Kft.-nél dolgozik. Vele beszélget
tünk. 

- Bevezetőkért elevenítsük fel a 
megyei bajnokság eseményeit! 

• Az év eleji versenynaptárban 
még nem szerepelt ez a rendezvény, 
de végül is első hivatalos Vas me
gyei bajnokságként került lebonyo
lításra. Mindenki elindult, aki szá
mít megyei szinten a sportágban, sőt 
az összetettet olyan szombathelyi 
származású miskolci versenyző 
nyerte, akinek a kerékpárján a sze
lep többe kerül, mint az én bicik
lim... Az amatőrök között jónak szá
mítok, és az idei versenyeim (Pápa, Győr, Zalaegerszeg) alapján biza
kodhattam az előkelő helyezésben. A bajnokság távja 700 méter úszásból, 
20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból állt, amit mintegy 
58 perc alatt teljesítettem. A bajnoki cím birtokában szeretném megkö
szönni két vállalkozó. Varga László Csaba 1994-es és Balogh Zsolt 1995-
ös támogatását, amellyel költségeimhez (utazás, nevezési díj stb.) hoz
zájárultak. 

- Hogyan lett önből triatlonista? 

• Balatoni gyerek lévén az úszás 
korán a véremmé lett. Világéletem¬
ben sportoltam: elsősorban atletizál-
tam és röplabdáztam, sőt a hobbim 

is kemény testedzés - a hegymászás. A Pécsi Tanárképző Főiskola test
nevelés szakán szereztem diplomát, ahol több hosszútávfutóval kötöttem 
barátságot. Két éve indultam először triaüonban, tavaly pedig már 5-6 
versenyen vettem részt. A versenyek egy részén „Tempó Celldömölk" 
fantázianéven induló 3-4 fős baráti társasággal neveztem és szűkkörű, 
de lelkes szurkolótábor kísért bennünket. 1995-ben már komoly alapozás 
után kezdhettem el az idényt. 

- Mekkorák, a napi edzésadagok? 
• ősztől márciusig a futás az elsődleges, ezután a kerékpár a hang

súlyosabb, az úszás pedig a „nyílt vizekre korlátozódik..." A heti hat 
edzés során futásban átlag 10 kilométert, kerékpárral 35-40 kilométert 
teljesítek külön-külön, vegyes edzés esetén .6—7 kilométer futás és 20 
kilométer kerékpározás az arány. Remélem, hogy nem tűnik szerényte-
lenségnek, ha Celldömölkön talán a legkeményebben edző sportolónak 
tartom magamat. 

- Van-e kedvence a három sportág közül? 
• Futásban vagyok szerintem a legjobb, mert ebben van múltam, 

hiszen például hatszor futottam le a maratom távot. 
- Mi a szép a triaüonban? 
• A triatlon nagy szerelmem, és a mozgás Örömén túl a versenyzés 

is egyre jobban motivál: alig várom a startpisztoly dörrenését, és nem 
mindegy számomra, hogy kilencedik vagy tizedik leszek! Gyűjtöm az 
eredménylistákat, és mindig a közvetlenül előttem állókat próbálom ma
gam mögé utasítani. A látványos és izgalmas sportág összetettsége vonz 
talán a legjobban, mert mindhárom távon jónak kell lennem, hogy a 
végén értékes helyen végezzek. 

Németh Tibor 

Asztalitenisz: CVMSE-MAVEPCELL „házassás" 

Az 1994/95-ös bajnoki év értékelése 
Ha krónika íródna a CVMSE asztalitenisz

szakosztályának történetéről, akkor az 1994/95-
ös bajnoki esztendő méltán nyerné el az eddigi 
legsikeresebb év címet. Ez több szerencsés kö
rülmény Összejátszásának, illetve az alapos 
szervezőmunkának köszönhető. Korábban min
dig csak egy edző foglalkoztatására nyílt lehe
tőség, amely alól csak az 1982-84 közötti idő
szak volt kivétel. A két edző működéséhez 
szükség volt a Gáyer Gyula Általános Iskola 
igazgatójának. Bakó Istvánnak a hozzájárulá
sára, aki szerint a testnevelők délutáni foglal
kozásainak nagy részét az a sportág tegye ki, 
amihez leginkább értenek. Három évvel ezelőtt 
így indult be az asztalitenisz sportcsoport Fehér 
László szakedző irányításával. Együttműködési 
szerződés alapján a CVMSE újonc, serdülő és 
ifjúsági csapatai CVMSE-Gáyer DSK néven in
dultak a megyei bajnokságban. 

A Obráz István-Fehér László edzőpáros 
munkájának hamarosan jelentkeztek az eredmé
nyei: az 1993/94-es szezonban a felnőtt csapat 
megnyerte az NB Hl nyugati csoportját és fel
került az NB B-be, ahol a 7. helyen végzett. 
Az utánpótlás csapatok szereplésének értékelé
séhez a mellékelt táblázatok nyújtanak segítsé
get: a lehetséges négyből három bajnoki címet 
és egy bronzérmet gyűjtöttek be. E szép ered
mények eléréséhez három főből álló stáb dol
gozott együtt: Obráz István vezetőedző. Fehér 
László utánpótlásedző és Balázs Béla szakosz
tályvezető. A sikerekhez hozzájárult a CVMSE 
(főleg régi) vezetésének közreműködése - a le
hetőségekhez mérten - , valamint a szponzorok 

segítőkészsége. Támogatásukért ezúton mond 
köszönetet a szakosztály vezetősége a Sághegy 
BT.-nek, a SÁGTRANSZ Kft.-nek, a CELL
KOMP Kft.-nek, a Szitaró Kft.-nek, a Sághegy 
Fogadónak, Balogh Zsolt vállalkozónak, a 
CELLÉP Kft.-nek és a BAKOTREX Kft.-nek. 

Végül a legörömtelibb hír: az NB Il-es csapat 
az 1995/96-os bajnokságban CVMSE-MÁV-
ÉPCELL néven indul. Talán nem kell ecse
telni, hogy milyen fontos tényt jelez ez a név
felvétel a mai szűkös gazdasági lehetőségek 
világában. E szerződés tető alá hozásáért kü
lönösen sokat tett Sőptel Józsefné igazgató
nő, aki nyitottságát a sport területén is bizo
nyította. 

A szakosztály vezetése a költségek 50 szá
zalékát a szponzorok támogatásából fedezi. Re
mélik, hogy a következő szezon végén az ide
ihez hasonló jó hírekről tudnak majd beszá
molni. 

N. T. 

Az 1994/95. évi Vas megyei 
asztalitenisz-bajnokságok eredményei 

Felnőtt férfi 
1. Celldömölk I I . 12 11 - 1 22 
2. Bük K. S. K. 12 9 1 2 19 
3. VASÉP AK n. 12 7 1 4 15 

Ifjúsági fiú 
' 1 . VASÉP I . 10 8 1 1 17 
2. VASÉP H. 10 6 - 4 12 
3. Celldömölk 10 4 2 4 10 

1. Celldömölk 
2. LATEX 

Bükfürdő I . 
3. VASÉP I . 

1. Celldömölk 
2. LATEX I . 
3. Vép 

Serdülő fiú 

10 7 

10 
10 

Újonc fiú 
5 5 
5 4 
5 3 

1 2 15 

- 3 14 
1 4 11 

- - 10 
- 1 8 
- 2 6 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 
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