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Vendégvárás egy romantikus rendezvényre 

„Betyárvilág a Kemenesalján" 
1996. június 14-16 

Az idegenforgalmi látványosságot és helyi 
érdeklődést kiváltó folklórprogram, amely 
Betyárvilág a Kemenesalján címet viseli, be
került az országos rendezvény terv be s a me
gyei millccentcnáriumi programokba. E ren
dezvényről tartottak sajtótájékoztatót május 
24-én a Sághegy Fogadóban, ahol részletesen 
informálták az érdeklődőket erről a rangos 
eseményről, amely három napon át zajlik 
Dabrókától Celldömölkön át a sitkei Kastély
fogadóig. Bemutatták az erről készült igényes 
programfüzetet, amely tájékoztatást nyújt az 

izgalmasnak ígérkező rendezvénysorozatról. 
A színhelyekre várják a környékünk, Keme
nesalja közönségét, a turistákat, a fiatalokat és 
az idősebb generációt egyaránt, hisz a gazdag 
kínálat nagy érdeklődésié tarthat számot. 

A népies játékok a hagyományőrzés ered
ményeként kelnek életre, szereplőik is első
sorban helybéli személyek, kulturális csopor
tok tagjai. Néhány programot külön is meg
említünk. A sághegyi Krisztina csárdában a 
jánosházi születésű Varga László nótaénckes 
és együttese lép fel egész éjjel tartó műsorá
val. Savanyó Jóska betyárt Somogyi Mihály, 
a már népszerű szüreti rendezvények kisbíró-
ja alakítja, a pásztorok királyát a pásztorélet 
nagy öregje, Rákóczi Feri bácsi személyesíti 
meg Fisztó pusztáról. A program igénye sze
rint a pásztorok is környékbeliek. A kirakodó 
vásárokat az ország számos vidékéről érkező 
árusok színesítik, de jelen lesznek Kemenes
alja kiváló, országos hírű fafaragói és mások 
is. A vendéglátó egységek az alkalomhoz illő 

étel- és italkülünlcgességekkel rukkolnak ki, 
nem hiányozhat ezek közül a somlói és sági 
bor sem. A látványosságot fokozza a lovasok 
szerepeltetése, a színvonalasnak tervezett né
pi belyárjáték az említett helyeken. Celldö
mölk városa az idén ünnepli a vasúti csomó
pont létrehozásának 125. évfordulóját. Ennek 
jegyében szállnak majd fel a vendégek a 
nosztalgiavonatra, ahol betyáros meglepetés
ben is részük lesz. A rendezők száz forintos 
címletekben Bcgyár Bankót is kiadtak, ami 
amolyan alkalmi, bónszerű fizetőeszköz. Mű
ködik a Sághegyen június 15-én alkalmi pos
tahivatal, emlékbelycgzéssel. A Sághegy Fo
gadóban borkóstoló és borverseny zajlik 
majd, remélhetőleg nagy érdeklődés mellett. 

A részletesebb tájékoztatásra a kiadott 
programfüzet és a plakátok szolgálnak, eze
ken túl a Kemenesaljái Művelődési Központ
ban adnak felvilágosítást. A rendezők szere
tettel várnak mindenkit a romantikusnak, lát
ványosnak ígérkező programokra. D J. 

Magyarból a gyengébbek is boldogulhattak 

Érettségi vizsgák a celldömölki középiskolákban 
Ballag már a vén diák... - mi

lyen szépen szárnyalt a régi dal a 
búcsúzó 4. osztályos középisko
lások ajkáról május 11-én, szom
baton. Igaz, hogy ma már sok 
helyről ballagnak el gyermeke
ink - bölcsődéből, óvodából és 
még sorolhatnám - , de az igazi 
„ballagás" az a középiskolás éve

ket lezáró megható ünnep, ami 
után kemény próbatétel vár a diá
kokra: az érettségi vizsga. 

Amióta az érettségi létezik, a 
diákok feszülten,.szorongva vár
ják: vajon meg fognak-e felelni a 
követelményeknek? A középis
kolai éveket ki szorgalmasabban, 
ki „lazábban" tanulta végig. Az 

utolsó hetekben azonban min
denki próbált minden percet ki
használni, hogy bepótolja a hiá
nyosságait, vagy elmélyítse tudá
sát. Hétfőn, május 13-án azután 
elérkezett a nagy nap és a magyar 
írásbeli vizsga megírásával meg
kezdődtek a számonkérések. Az 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Korona-sarok: 
második forduló 
A Korona-sarok és a Vasvári 

Pál utcai tömbbelső beépítésé
re pályázatot írt ki a város ön
kormányzata, amire az Arhi-
text Savária Kft. ügyvezetője, 
Sólyom Miklós építészmérnök 
nyújtott be pályázatot. 

A részletes tervet a képvise
lők áttanulmányozták és úgy 
döntöttek, hogy városrendezési 
szempontból megfelelő, így 
részt vehet a pályázat második 
fordulójában is. 

Az Alsósági tavaszi napokról a 2. oldalon közlünk képes tudósítást. 

Az örök operett 
Jól szórakozhattak a mu

sical- és operettrajongók 
május 17-én a Kemenesaljái 
Művelődési Központban, hi
szen az egész estét betöltő 
Operett és musical című elő
adás változatos Összeállítá
sának tapsolhattak. A három 
énekest, Bánhidi Esztert, 
Jónás Krisztinát és Kovács 
Szilvesztert Bejcziné Né
meth Tünde kísérte zongo
rán. A rendező, Schubert 
Éva munkáját dicséri a jó 
válogatás, hiszen egyebek 
között a Hello Dollyból, a 
West Side Storyból, a Cir
kuszhercegnőből, a Csár
dáskirálynőből hallhattunk 
dalbetéteket. A végzős hall
gatók igazán szép teljesít
ményt nyújtottak, a rutin 
hiánya egyáltalán nem érző
dött. Bejcziné Németh Tünde 
a zongorakíséreten kívül a 
konferanszié szerepét is ma
gára vállalta. így - mi sem 
természetesebb — a közönség 
hálás tapssal jutalmazta a 
produkciókat. losom-z 
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Alsósági tavaszi napok 
Az időjárás ismét kegyes volt az alsóságiak tavaszünnepéhez. 

Szép számú nézősereg előtt nyitotta meg a rendezvényt Szabó 
Lajos országgyűlési képviselő, majd egymás után léptek az emel
vényre a művészeti csoportok, melyben minden korosztály kép
viseltette magát. 

Ezután sokan szomorúan vették tudomásul, hogy az első világ
háborús emlékmű avatása ezúttal (is) elmarad. Örültek viszont 
az alsóságiak annak, hogy a kuriózumnak számító kráterhang
versenyt hosszú évek után e rendezvény keretében újították fel 
ismét. Különböző ügyességi és egyéb gyermekműsorok színesítet
ték még a programot, és az elmaradhatatlan nosztalgiabál. Sajnos 
nem volt elmaradhatatlan a kommandós bemutató, mert a cso
port nem érkezett meg. Sokan bosszankodtak emiatt. Volt viszont 
kutyás bemutató és labdarúgás. Szép számmal mentek el a záró
aktust jelentő ökumenikus istentiszteletre, amelyet ezúttal a ka
tolikus templomban tartottak. 

Völgyi L. 

Újból fúvószenétől volt hangos a Sághegy 
Hat év után ismét volt kráter-

hangverseny a Sághegyen. Az 
esemény Önmagában is indokol
ja, hogy tudósítsunk róla. Elöljá
róban elmondhatom, régen hal
lottam ilyen színvonalas, szóra
koztató fúvószenét, mint május 
18-án. Bár az eseményre szóló 
mcgliívó a honfoglalás 1100. év
fordulóját jelzi, legyen szabad 
még egy aktualitásra utalni. Har
minc éve, 1966. május 15-22. 
között rendezték meg az első Ke
menesaljái napokat. A cél akkor 
az volt, hogy - hagyományt te
remtve - segítsük feltárni és be
mutatni tárgyi és szellemi értékc
inket. A huszonöt év alatt való
ban sikerült e sokszínű tájnak 
újabb és újabb részletével megis
mertetni az érdeklődőket. 

Ennek az írásnak nem lehet 
célja a Kemenesaljái napok érté
kelése, de egyszer sort kell rá ke
ríteni, már csak azért is, hogy lás
suk, az országosan rangot szer
zett rendezvény milyen jó propa
gandája, ha úgy tetszik reklámja 
volt a városnak. Kár, hogy né
hány ember kellően át nem gon

dolt döntése alapján megszün
tették. 

Természetesen azon lehetett 
volna elmélkedni, kcll-e éven
ként rendezni, hol és miben kell 
megújítani, mint ahogy ezt má
sutt is tették, de az értékteremtő 
hagyományt megtartották. 

Kezdetben még nem volt fú
vószenei hangverseny. A Keme
nesaljái napok népszerűsége a 
ki'álei'hangverseny szervezésével 
ugrásszerűen megnőtt. Két-há
romezer, volt, amikor ennél is 
több látogató élvezte a különle
ges környezetben a zenét. Sok ki
tűnő zenekart ismerhettünk meg 
Nyíregyházától Güssingig, Sze
gedtől Mosonmagyaróvárig, 
Barcstól Sopronig. Közülük töb
ben visszatérő szereplők lettek. 
A szereplési lehetőség mellett a 
hangverseny a zenekarok minő
sítésének a színtere lett. 

Örültem, amikor híréi vettem: 
a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont hat év után újból szervez 
kráterhangversenyt. Részben 
nosztalgiából, részben a fúvósze-
nc kedvelése miatt mentem fel a 

hegyre. Igaz, ezúttal nem a krá
terben tartották, mert biztonsági 
és egyéb okokból a terep rende
zésre szorul. 

A résztvevő zenekarok: Ajka, 
Barcs, Csepreg, Kapuvár, Pápa, 
Szombathely városok, az Ádám 
Jenő Zeneiskola fúvőszenekara 
Celldömölkről. Az ajkai, a csep-
regi, a szombathelyi mellett első 
alkalommal mutatkozott be si
kerrel a celli majorette csoport. 

Makkos István polgármester 
köszöntője után elkezdődött a 
mintegy háromórás műsor, 
amelynek a végén 360 zenész 
együtt adta elő a Zrínyi-indulót. 

Az elegáns* formaruhás zene
karok számára az ilyen találkozó 
a barátkozás, a kapcsolatteremtés 
és - mint többen kifejtették - a 
másiktól való tanulás alkalma is. 
Gondolom, nem udvariasságból 
nyilatkozta a kitűnő barcsi zene
kar karnagya: „Mindig nagy él
mény volt számunkra a sághegyi 
kráterhangverseny, ahol alkalom 
volt bemutatkozni, más együtte
sekkel kapcsolatot teremteni. So
ha nem feledjük el a szíves fo

gadtatást, amelyben Önök része
sítettek bennünket. Nagy öröm 
tehát számunkra, hogy újra indul 
ez a rendezvénysorozat..." 

Hasonló szellemben nyilat
koztak mások is. 

A zenekarok számára a legfon
tosabb mégiscsak a szereplés, a 
muzsikálás. Mindenki készül és 
igyekszik a legjobbat nyújtani. 

Műsorukban a zenészeket pró
bára tevő, komoly felkészülést 
igénylő zenekari számok mellett 
indulók, dixiland-, szamba- és 
más könnyűzenei számok szere
peltek remek előadásban. Élvezte 
mindezt az egyre szaporodó kö
zönség, és aki közelről figyelte, 
látta, élvezték maguk a zenészek 
is. (A közönséggel kapcsolatban 
annyit, hogy két óra után jöttek 
szép számmal, az egyórai kezdés 
korai volt.) 

A zenekarok szereplését jól 
egészítette ki a négy, csinos lá
nyokból álló, bájos majorette 
csoport formációs gyakorlata. A 
végén a házigazdák nevében Sü
lé Ferenc, az Ádám Jenő Zene
iskola igazgatója köszönte meg a 
zenekaroknak, a közreműködők
nek a kellemes szórakozást nyúj
tó szereplést. Káldos Gyula 
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Érettségi vizsgák a celldömölki középiskolákban 
(Folytatás az 1. oldalról) 
első percek feszültsége után „fel
engedtek" a gyerekek, és igye
keztek minden tőlük telhetőt 
megtenni, hogy jól sikerüljenek 
a dolgozataik. Először a magyar 
tételekről kérdeztem Tóth Mar
git tanárnőt, aki ebben az évben 
megy nyugdíjba. A hosszú évek 
tapasztalatai alapján így nyilat
kozott: 

- Gyönyörűek voltak a tételek. 
Amióta a pályán vagyok, még 
soha nem volt közlük Madách. 
Mivel a szöveggyűjtemény nem 
tartalmazza a művet, ebből csak 
az tudott jó dolgozatot írni, aki 
alaposan felkészült már ebből a 
témából. Nagy örömömre a cso
portomból többen ezt választot
ták. A másik téma - a hazai táj 
megjelenítése a magyar költé
szetben - lehetőséget adott a 
gyengébb tanulóknak is, hogy 
megoldják a feladatot, de látszó

lagos könnyűsége ellenére ez a 
feladat is tartalmaz buktatókat, 
már a rengeteg elemezhető vers 
miatt is, hiszen okosan kellett 
szelektálni, melyeket válasszák. 
A harmadik tétel nehéz volt, ezt 
csak az tudja igazán mélyen átél
ni, aki Bartók zenéjét is ismeri. 
Azonkívül ez nem is volt kötele
ző anyag. 

A matematika írásbeli nehéz 
volt, és nem adott esélyt a köze
pes képességűeknek, hogy jól 
megírhassák - vélte dr. Csiszár 
Tiborné tanárnő. Volt, hogy egy 
témakörből több feladat is ki lett 
jelölve, és ha valaki ebből gyen
gébb volt, sok pontot veszíthe
tett. 

A nemet írásbelit hasonlóan 
túlzottan szigorúnak ítélte Dó-
zsáné Balogh Violetta német 
szakos tanárnő". A javítási útmu
tató nem engedte, hogy az ösz-
szetett feladatoknál a jó rész

megoldásokat értékelhessek, 
csak a tökéletes válasz ért pontot. 
Ez nem volt reális, hiszen a nyel
vet még az anyanyelvükön be
szélők sem tudják mindig tökéle
tesen használni. Az angol és 
orosz vizsgákat valamivel 
könnyebbnek találták a tanárok. 
Igaz, itt is volt némi szépséghiba: 
az angol feladatokat az utolsó 
pillanatban ki kellett újakra cse
rélni, mert valakik valahol nem 
Őrizték tökéletesen, és akár bele 
is nézhetett volna valaki... 

A diákok egyetértettek a neve
lőikkel a dolgozatok megítélését 
illetően. A feszültség termé
szetesen azokban a legnagyobb, 
akik tovább szeretnének tanulni, 
hiszen a közös írásbelik sikeres 
megoldása számukra az újabb is
kolákba való bekerülés záloga. 
Sajnos az utóbbi években mindig 
botrányok veszik körül a vizsgá
kat, és ez alól az idei év sem volt 

kivétel, amint azt a rádió, a tv és 
az újságok hírül adták. Valójában 
az ÜGY vesztesei mindig azok, 
akik szegényebbek lettek egy i l 
lúzióval. Ez nagyon veszélyes já
ték. A 18 éves fiatal még nagyon 
tud hinni az igazságban, a nagy 
eszmékben. Reméljük, hogy még 
sokáig meg tudnak maradni a 
mostani érettségizők ilyen lelkes, 
Őszinte, egyenes, bizakodó Hátai
nak. Mert nagy szükség van rá
juk. Ők jelentik a jövőt számunk
ra. 

Legyen Ön is 
az Új Kemenesalja 

szerkesztője! 
Várjuk Olvasóink véle

ményét, észrevételeit arról, 
miről szeretnének olvasni 
lapunkban. Címünk: Új 
Kemenesalja szerkesztősé
ge, Celldömölk, Szenthá
romság tér 1. 

A törvény elfogadását követően 

OTP lakástakarékpénztár létesül 
A parlament a közeljövőben tervezi elfo

gadni a lakástakarékpénztári törvényt. Az 
OTP Bank Rt. célja, hogy a tőrvény elfoga
dása után azonnal létrehozza az OTP Lakás
takarékpénztár Részvénytársaságot. A leendő 
új rt. tervezett szolgáltatásairól tartolt tájé
koztatóval egybekötött fórumot Csuka László, 
az OTP lakástakarékpénztárat előkészítő 
munkacsoport vezető munkatársa Szombat
helyen. 

A lakáselőtakarékossági szerződés új laká
sok építéséhez, új vagy használt lakások vá
sárlásához, egyéni vagy társasházak közös tu
lajdonában álló épületrészek felújításához, 
korszerűsítéséhez biztosít előnyös feltétele
ket, de felhasználható telekvásárláshoz és 
közművesítéshez is. 

A szolgáltatás lényege, hogy aki négy évi 
rendszeres el őt akaré kosságot vállal, annak a 

lak ás takarékpénzt ár évente 40 százalékos ál
lami támogatást ír jóvá, de ez maximum 36 
ezer Ft/év lehet, aminek feltétele havi 7500 
forint megtakarítás. A saját megtakarítás így 
évente 90 ezer, négy év alatt 360 ezer forint. 
Ehhez jön a 40 százalék, ami 144 ezer forint, 
valamint a betétkamatok. Ez együtt mintegy 
félmillió forint. Ehhez jutányos - 6 százalé
kos - kamatozású hitel vehető fel mintegy 
550 ezer forint értékben, amit 6-7 év alatt kell 
visszafizetni. Ennek havi részlete 8-9 ezer fo
rint. Ilyenformán tehát mintegy 1 millió 100 
ezer forinthoz lehet hozzájutni, ami - ha nem 
is sok - , de mindenképpen segítséget jelent. 

Ha a lakásgond megoldása nem tűr 4 év 
halasztást, a szerződő fél akár azonnal is 
pénzhez juthat úgynevezett áthidaló kölcsön 
formájában. A szerződő fél, aki áthidaló köl
csönét méltányolható lakásigényének kielégí

tése céljából új lakás építésére vagy vásárlá
sára vette fel, hiteltartozásának kiváltására 
vissza nem térítendő állami támogatásként 
igénybe veheti a lakásépítési kedvezményt, 
amennyiben a tartozás ideje alatt gyermeke 
születelt. Ez jelenleg a második és a harmadik 
gyermek születése esetén l - l millió forint, 
további gyermekek után 200 ezer forint 
igénybevételére jogosít. 

Ebben az új lakástakarékosságban és hitel
felvételben mindenki részesedhet, aki a hitelt 
a felsorolt lakáscélokra kívánja felvenni. Le
hetőség van például arra is, hogy a szülő a 
gyermeke javára kössön ilyen szerződést. A 
szerződés, és ,az ebből származó jogok Örö
kölhet ók. 

A szerződő fél különböző egyéb szolgálta
tásokat is igénybe vehet, amit most nem rész
letezünk. Az OTP tehát elébe ment egy új 
lehetőségnek, amiről most vázlatosan tájé
koztattuk tisztelt Olvasóinkat. Hangsúlyoz
zuk, hogy a cikkben leírtak még nincsenek 
érvényben, ahhoz előbb a törvény elfogadása 
szükséges. Völgyi L. 

T I S Z T E L T B E T E G E K ! 
Értesítem Önöket, hogy 

BELGYÓGYÁSZ-RHEUMATOLÓGIA 
szakrendelésemet 

Celldömölk, Hunyady út 18. szám alatt 
megkezdtem. 

Rendelési idő: szerda 15-től 18 óráig 

I)r. Obiidái Zoltán 
szakorvos 

r •• v 1. Gépjármüvek, ingatlanok, egyéb 
W & H \] más vagyontárgyak vásárlására 

^ w end a (ff & a) Kft. Jr 2. Egyéni vállalkozók vállalkozásfej
lesztésére 

KEDVEZMÉNYESEN, KAMATMENTESEN 
KONZORCIÓS KÖLCSÖNLEHETŐSÉG 

24-84 hónapig terjedő RÉSZLETFIZETÉSSEL, és 
cca, 3-7% évi költséggel. 

A futamidő alatt a részletfizetés összege változatlan, 
független az inflációtól. 

Vas megyei irodánk címe: Szombathely, Váci M. u. 18. 
Telefon: 06 (94) 334-085 

06 (30) 571-354 
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„Minden cselekedetük alapja a fegyelmezettség" 

Kutyabirodalom lesz a tó mellett 
Celldömölk város képviselő

testülete nemregiben úgy dön
tött, hogy a téglagyári tó környé
kén 1500 négyzetméternyi terü
letet bocsát a Magyar Ebtenyész
tők Országos Egyesülete Celldö
mölki Csoportja rendelkezésére. 
A Kennodul melletti területen a 
leendő kutyabirodalom ma még 
bozótos, de rendbetétele, körbeke
rítése és kialakítása után már nem 
kell az alsósági városrész peremé
re, az Avokádóhoz kutyagolniok a 
gazdiknak kedvenceikkel. 

Minárcsik Sándorral, a celli 
szervezet elnökével és Ábrahám 
Mária gazdasági felelőssel még 
a régi helyen beszélgettünk tíz 
csahos négylábú társaságában. 
Megtudtuk, hogy minden kedden 
és csütörtökön fel haltól, vasár
naponként pedig reggel nyolc 
órától vájják a kutyatulajdonoso
kat, hogy négylábú kedvenceiket 
fegyelmezettségre, akadályok le
küzdésére, különböző őrző-védő 
feladatok végrehajtására okítsák. 
Elmondják, hogy a kutyák annál 

sokkal jobb sorsra érdemesek, 
minthogy az udvarokon csaholja
nak. Élihez teremtődnek meg -
remélhetőleg már az őszre - a na
gyon jó feltételek olyan helyszí
nen, ami mindenki számára vi 
szonylag könnyen elérhető. 

Amikor ott jártunk, éppen 
„csibészelésscl" foglalkoztak. 
Ennek láttán feltétlen fel kellelt 
tennem a kérdést Minárcsik Sán
dornak, hogy végül is mire okítják 

ilt a kutyákat? Hisz a csibészelésnél 
a kutya embernek ugiik neki. 

- A látszat csal. A kutyákat 
nem vérengzésre tanítjuk, épp el
lenkezőleg. A kutya csak akkor 
támadhat, ha erre utasítást kap, 
vagy bántani akarják. Ekkor is 
csak fog (természetesen a fogai
val), és nem marcangol. Utasítás
ra pedig el kell engednie az áldo
zatot. Ezek a kutyák tehát nem a 
hangillatuktól függően támad

nak, hanem, ha a helyzet megkí
vánja. Minden cselekedetük 
alapja a fegyelmezettség. 

- Mennyi idős koruktól foglal
koznak velük? 

- Pár hónapos kutyák már al
kalmasak az alapok elsajátításá
ra. Ha a nyári szünetben valaki 
rendszeresen idehozza a kutyáját, 
szünet végére már túl lehet az 
alapkiképzésen. 

-Mik a feltételek? - kérdezem 
Ábrahám Máriát. 

- Egyelőre itt az Avokádónál 
kell jelentkezni. A már említett 
napokon lehet bennünket itt ta
lálni. Az éves tagdíj 1200 forint. 

Ezért foglalkozásokon vehet 
részt, kedvezményesen szerez
hetnek be tápot, ugyancsak ked
vezményes a törzskönyvezés, aj 
versenyen, kiállításon indulás és 
még sorolhatnám. 

- A leendő új területre is csak 
tagok léphetnek be? 

- Nem, kutyafuttatásra, sélál-
tatásra bárkinek lehetősége lesz 
egy külön leválasztott területem 
Vélhetően sok gazdinak a gond
ján fogunk ezzel enyhíteni. 
Egyébként az új helyen kotorék-
verscnypályát építünk ki, s 
igyekszünk majd sok versenyt 
rendezni. 

—Apropó, versenyek... Hogyan 
szerepelnek a celli kutyusok? 

- Mind a küllemi kiállításo
kon, mind a tenyészszemléken 
egyre jobban. Az utóbbi időben 
Szombathelyen, Zalaegerszegen 
és Pápán vettek részt különböző 
versenyeken. 

- Ha valaki ezek után kedvet 
kap kutyája „ iskoláztatására", 
hogyan tud önökkel legkönnyeb
ben kapcsolatot teremteni? 

- Hívja az 525-ös telefonszá
mot, és kérje Ábrahám Máriát. 

völgyi 

Millecentenáriumi megemlékezés az Eötvös iskolában 
Gazdag programinál millecente

náriumi napot rendezlek május 13-
án az összes tanuló és nevelő rész
vételével az Eötvös Loránd Általá
nos Iskolában. A rendezvénynek 
löbb súlyponti része volt, s ezek 
között elsőként említendő meg a 
millecentenáriumi vetélkedő dön
tője. A folyamatos vetélkedés so
rán négy írásbeli fordulóban adtak 
számot a tanulók ismereteikről. A 
zárófordulóba a legjobb öt csapat 
került, ahol szóban mérték össze 
erejüket, s a győzelmet a VIII. a 
osztály Pusztaszer nevet viselő 
csapata szerezte meg. A csapat tag
jai voltak: Csahók Mónika, Emih 
Abigél, Kiss Andrea, Szélesi Ani
kó, Mendel Helga. 

Az ismeretek számonkérése 
mellett hangsúlyt kapott a játékos 
foglalkoztatás is. így kerülhetett 
sor a népi kismesterségek gyakor
lására, Fekete Katalin népi ipar
művész és az iskola napközis cso
portvezetőinek irányítása mellett, s 
osztatlan közönségsikert aratott 
Németh Gyula fafaragó művész 
honfoglalás kori íja. Ennek bemu
tatása mellett igazi fűzfasípot is fa
raghatlak a gyerekek, mint telték 
azt elődeik ötven, száz, netán két
száz évvel ezelőtt. Az egészen ap
rók sem maradtak tétlenül, hiszen 
a játékok mellett lehetőségük volt 
arra, hogy magyar népmeséken ke
resztül ismerkedhessenek nemzeti 
történelmünk fényesebb lapjainak 

eseményeivel. A tartalmas napot 
iskolamozival zárták a tanulók. 
Közösen megtekintették Szörényi 
Levente és Bródy János klasszi
kussá vált remekművét, az István a 
király című rockoperát. 

A lervek szerint az iskola mille
centenáriumi rendezvényei ezzel 
még nem értek véget, hiszen ennek 
jegyében az ősz feladata lesz még 
a faültetési akció is. A rendezvé
nyek mellett az iskola maradandó 
emléket kíván állítani a mülecente-
náriumnak olymódon, hogy egy fá
ból faragolt, erre az alkalomra ké
szült domborművet kívánnak záró 
aktusként avatni, s melynek elké
szítésére Horváth János fafaragó 
tett ígéretet. RL 

Ha valaki 
még nem 

vette meg... 
A celldömölki polgár

mesteri hivatalban korlá
tozott számban még meg
vásárolhatók az alábbi ki
adványok: 

Porkoláb István: Cell
dömölk Kismáriacell sza
badalmas mezőváros tör
ténete 

Ára: 160 Ft 
Tungli Gyula: Izsákfa 

évszázadai 
Ára: 300 Ft 
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Duka Kemenesaljái községek, polgármesterek 
Duka, ez a 366 lakosú kis község közvetlenül a 8-as számú főútvonal mellett található. Benn 

a faluban azonban semmit sem érzünk a szomszédos száguldásból, motorzajból, a falu éli 
csendes hétköznapi életét. A piros betűs hétköznapok száma egyre kevesebb, az önkormányzat 
a mindennapi megélhetés gondjaival küszködik. így van ez még akkor is, ha a község polgár
mesteri hivatala május elején költözött méltó körülmények közé az újonnan épült 8 milliós 
értékű épületbe, ami egyúttal helyet ad majd a község könyvtárának is. 

A község polgármestere Kardos Ernő vállalkozó, aki már a második ciklusban tölti be ezt a 
tisztséget falujában. Alpolgármester: Csirkovks Dezső. A képviselő-testület további tagjai: Far
kas Kálmánná, Németh Károlyné, Rosta Tibor és Tatai Istvánná. Jegyző: Kulcsár József né. Há
ziorvos: dr. Szenté Tamás (Jánosháza). 

Az önkormányzat tehát a közel- A község egyébként meglehe-
múllban költözött új helyére, ez tősen „összkomfortos", megtalál

ható minden, ami egy kis falu 
mindennapi életéhez feltétlenül 
szükséges. A napi bevásárlások
hoz egy áfesz vegyesbolt (és ital
bolt), kél diszkont áll rendelke
zésre, söröző is van a faluban. 
Posta, lejgyűjtő és fodrászat is ta
lálható Dukán. 

még meg is látszik: az építők épp 
a hibák kijavításán dolgoznak, a fa
lak csupaszok, szőnyegek nincse
nek, egy-két bútordarab is elkelne 
még. Egyelőre azonban minden 
marad így, inert kevés a pénz. Pe
dig lehetne másképpen is. Az ön
kormányzat régi szándéka az ön-

A nemrég felújítóit iskola épüle
tében tizenkilenc 1-3. osztályos 
gyermek tanul. A 4—8. osztályosok 
Jánosházára járnak. Közülük 21-en 
a Balthyányban, öten pedig a Szent 
Imréről elnevezett intézményben 
tanulnak. A 27 apróságnak ott
hont adó óvodát a dukai és a kis-
somlyói önkormányzat közösen 
tartja fenn. Ugyancsak az önkor
mányzat üzemelteti a napköziott
hont, ahol 13 tanuló étkeztetésé
ről és másnapi felkészüléséről 
gondoskodnak. A rászoruló nap
közisek étkezési díját az önkor
mányzat finanszírozza. 

A tűzoltó egyesület és a vörös
keresztes szervezet 1991-ben vált 
külön a jánosházitól, azóta önálló
an működik mindkettő. Bármiféle 
megmozdulás van a faluban, az ő 
segítségükre mindenkor lehet szá
mítani. Egy harmadik civil szerve
zet, a Dukai Takách Judit Egyesü
let most áll szervezés alatt. 

Ugyanúgy, mint néhány környe
ző községben, Dukán is egyre több 

kormányzati tulajdonban lévő Du
kai Takách kúria értékesítése vagy 
hasznosítása. Az ingatlan értéke 
mintegy 10 millió forint, ami nem 
kis összeg. Az értékesítés gátja 
egyrészt éppen ez, hisz ilyen értékű 
ingatlanra kevés a fizetőképes ke
reslet. Probléma még az is, hogy a 
benne lévő lakó egyelőre nem haj
landó kiköltözni belőle, az ügy épp 
most van peres úton. Az bizonyos, 
hogy a 15 millióból gazdálkodó 
önkonnányzat anyagi helyzetén 
sokat javítana az esetleges értéke
sítés. 

BPít-'V*:" % \ , 
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külföldi állampolgár vásárol magá
nak régi öreg házat, amit aztán fel
újít. Ennek oka a faluhely nyugal
ma, és a borgátai fürdő közelsége 
mellett talán egy kicsit az is, hogy 
közúton könnyen megközelíthető a 
település. A probléma csak az, 
hogy ettől a dukai önkormányzat 
nem lesz gazdagabb, hisz a tulaj
donosok nem állandó lakosok a fa
luban. 

A falu állandó lakói közül vi
szont 117 nyugdíjas korú. Számuk
ra rendezik évente az idősek nap
ját. Ez alkalomból tavaly minden 

idős embernek ezer-ezer forint ér
tékű ajándékutalványt nyújtottak 
át. Kapnak segítséget a gyerekek, 
illetve a gyermekes családok is. Az 
elmúlt évben az iskolásoknak 1500 
forint beiskolázási segélyt és egész 
évi autóbusz-bérletet, az óvodá
soknak 1000 forintos segélyt osz
tottak ki. Karácsonykor vala
mennyi gyermek - a csecsemőtől a 
főiskolásig - 1500 forint ajándék
ban részesült. A községben jelen
leg 5 jövedelempótlós van. Gyeiét 
hatan, ápolási díjat kelten, rend
szeres nevelési segélyt pedig hatan 
kapnak. 

Kardos polgármester elmondja, 
hogy a rendszerváltás óla elért 
eredményeik szinte kizárólag az el
ső 4-5 évben születtek, jelenleg 
nincs mód a továbblépésre. Abban 
az időszakban viszont felújították a 
kél templomot, az iskolát és a tej-
gyűjtő házat. Elvégezlek a járdák 
teljes felújítását, betonozását a tel
jes faluhosszban. Emellett két utat 
portalanítottak. 

A leglátványosabb fejlesztés 
mindenképpen az új faluközpont 
kialakítása volt. Ennek során az út
test mindkét oldalán „buszöblöt" 
építettek ki szegélykővel ellátva. 
Megvásárolták a léeszlől az út jobb 
oldalán lévő bozótos területet, ilt 
építettek fel az új polgármesteri hi
vatal épületét. Ezzel a faluközpont 
új, esztétikus külsői kapott. 

Az elmúlt időszak eredményei
hez tartozik még, hogy a kultúrház
hoz egy öltözőrészt, a 8-as főút 
melletti autóbusz-megállóhoz 
buszváró helyiséget építettek. A 
község vezetői is segítettek abban, 
hogy a leágazásnál új benzinkút 
épülhetett. A faluban 60 házhoz 
kölik be a telefoni. Ennek költsé
geit annak idején az önkonnányzat 
megelőlegezte, amit az idénylók 
később három részben fizethettek 
be. 

Amikor a következő időszak ter
veiről, elképzeléseiről érdeklőd
lünk, célként a polgármester egyér
telműen a túlélést jelölte meg. 
Minderről másként vélekedhetné
nek, ha a kúriát közben értékesíteni 
tudnák. 

Völgyi László 
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Lehet szeretetet tanulni? 
1992-ben alakult meg a Magyar 

Karitasz celldömölki csoportja. 
Kezdetben öt ember fogott össze, 
hogy elinduljon Árpád-házi Szent 
Erzsébet példáját követve beteg és 
idős embertársai magányát enyhí
teni, ruhát gyűjteni az erdélyi ma
gyaroknak. Az évek múltával töb
ben csatlakoztak hozzánk, akik 
nyitottak a jóra, akik áldozni képe
sek idejükből, szeretetükből máso
kért, ha ez néha nehéz és fáradsá

gos is. Segíteni és szeretni - ez a 
mi hivatásunk. 

A karit ász szó magyarra fordít
va szolgáló szeretetet jelent. Nem 
könnyű dolog ez. Nekünk is napról 
napra fel kell vennünk a harcot és 
megtanulni újra szeretni, és az em
bereket is megtanítani erre. Bár 
évek óta dolgozunk a városban, 
ínég sokan nem tudják, hogy léte
zik karitász Celldömölkön. Rend
szeresen találkozunk kéthetente 

1̂ 

keddenként a Szent Márton Ott
honban (volt Lázár-ház), ahol az 
idősebb korosztály számára próbá
lunk egy kis tea és sütemény mel
lett kellemes délelőtti elfoglaltsá
got nyújtani. Ezeken a délelőttö
kön filmvetítések után békés, bará
ti beszélgetések alakulnak ki. Az 
idősek lelkesen járnak rendezvé
nyeinkre, mindig újabb társakat 
hozva magukkal. A karitász mun
katársak önkéntesen és önzetlenül 
dolgoznak. Semmilyen rendszeres 
támogatást nem kapunk, a műkö
désünkhöz szükséges anyagi forrá

sokat nekünk kell előteremteni 
(ruhagyűjtés és eladás, adomá
nyok). 

Jelmondatunk így hangzik: „Se
gíts, hogy segíthessünk!" 

Ha valaki megértette e kérésün
ket és szívéhez közelállónak érzi 
céljainkat, bármilyen jellegű se
gítséget szívcsen fogadunk, 
amely által inegkönnyílhetjük né
hány nehéz sorsú, magányos em
ber életét. 

Hctúiyi Lászlóné 
karitász csop.vez. 

Bobaiak sikere 
1996 januárjában kaptunk felhí

vást a Polgári Védelem megalaku
lásának 60. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő, felmenő 
rendszerű versenyre. Jelentkezé
sünket elfogadták. 

Lelkesen készültünk a verseny
re. Az első megmérettetésre április 
13-án, Sárváron került sor. Itt má
sodik helyezést értünk el. Az első 

három csapat továbbjutott a me
gyei döntőre. A felkészülést még 
lázasabban folytattuk. Ebben segít
ségünkre volt a sárvári mentőállo
más mentőse, valamint Németh 
Sándor pv. alezredes. 

Elérkezett 1996. május 4-e, a 
megyei verseny napja. Izgatottan 
indultunk cl Vasvárra. A kijelölt 
pályái 90 perc alatt teljesíteti ük. 

Az ünnepélyes eredményhirde
tésre 14.30-kor került sor Vasvár 

főterén. Ekkor már nagyon izgul
tunk. Mikor megtudtuk, hogy III . 
helyezést értünk el, majd kiugrot
tunk a bőrünkből. Az ajándékok
nak is nagyon örültünk. Számunk
ra ez a verseny azért is fontos, mert 
megmutathattuk, hogy egy kis falu 
kis csapata is érhet cl eredménye
ket. A csapat tagjainak sokáig em
lék marad ez a nap. 

Köszönet a szervezőknek és a 
jutalmat felajánló cégeknek! 

A Bobai Általános Iskola csapa
tának tagjai: 

Gőcze Attila, Káldi Gábor, 
Káldos Lívia, Kulman Katalin, 
Rosta Tamás, Szabó Péter, Sza
lu y Károly. 

Felkészítő tanáraink: Dittrichné 
Kovács Éva, pv. elmélet és gya
korlat; Kurucz Krisztina, egész
ségügy. 

Kuliiian Katalin 
7. osztályos tanuló 

Adalék a Kemenesaljái Betyárvilághoz 
A helyi, városi millecentenáriurm prog

ram sorozatában - az országos rendezvény-
tervben is szereplő - hagyományőrzőként 
jelzett Betyárvilág a Kemenesalján című 
három napos esemény is tervbe van véve. 
Élihez szeretnék olyan adalékkal szolgálni, 
amely 1879-ben a napi sajtó híre volt, és 
nem csupán legendás emlékezés, mellyel 
petróleumlámpák sárgás fényében tollfosz-
tásos vagy tengeribántásos estéken öreg me
semondók borzongatták a szapora kézzel 
munkálkodó hallgatóságot. 

A korabeli tudósítás szerint Savanyó Jó
zsi és Pista, a két testvér társaikkal egyült 
több merész rablást köveitek el Vas megye 
területén, és már két éve körözik őket. Péter 
Pál napján búcsú volt Közép-Iszkázon, ahol 
a nevezett betyár testvéreknek édesapja ju
hászszámadó Háczky uraságnál. Mátés já
nosházi rendőrtizedes egészen helyesen arra 
a következtetésre jutott, hogy a betyár test
vérek is esetleg hazavetődnek egyet mulatni 

édesapjuk házához. Fogta magát. Doniján 
és Koczán nevű két legényével elment a bú
csú napján Iszkázra, s Háczky úr majorja 
szomszédságában, egy szalmakazal tövében 
mindhárman lesben feküdtek. Egymást az 
őrtállásban felváltva türelmesen várlak, 
egészen éjfél után két óráig. Ekkor észlel
tek, hogy az öreg Savanyó lakásából három 
fegyveres férfi távozik. A három rendőr jó 
darabig észrevétlen követlc a távozókai, 
mégis egyszer csak az egyik Savanyó ész
revette az utánuk lopakodó, cserkélő rend
őröket. Elkáromkodta magát és rájuk sütötte 
a fegyverét, ez azonban csütörtököt mon
dott és nem tett kárt a rendőrökben. 

„Élet-halál tusa kezdődött most a hat el
szánt ember közt, hol egyik részről a vad 
kétségbeesés, a másik részről a bátorsággal 
párosult kötelességérzet serkenté a tusako-
dókat. Savanyó Pista halálos sebbel mellé
ben terült a földre, fél óra múlva meg is halt; 
egy másik rabló társa, valami Csuka Józsi 

nevezetű, súlyosan megsebesült és ide szál
líttatott Kis-Czellbe, hol a kórházban gyó-
gyíttatik; a harmadik. Savanyó Józsi, dula
kodás közben fegyverét, tarisznyáját elszór
va magától, futásban keresett menedéket és 
a setéiben nem sikerült nyomára jönni. A 
sebesültet volt alkalmam a kórházban látni, 
erős testalkatú, majdnem ölnyi magas 
egyen, valóságos mintaképe a pusztai be
tyárnak tollscprű nagyságú bajusszal; a go
lyó a térdét zúzia szét. Nem panaszkodik, 
nem jajgat, de nem is felel, ha megszólítják, 
úgy látszik, számolt magával a szerencsét
len és megnyugszik sorsában. A derék 
rendőrök, kik bebizonyították, hogy nem in
gyen eszik »a megye kenyerét«, kik életve
széllyel járó kötelességük teljesítése végeit 
még a szomszéd megyébe is átmennek, 
megérdemlik a teljes elismerést, de még a 
kitüntetést is mcgérdcmlcnék!" 

Azt gondolom, hogy a derék rendőröket 
olyan szépen méltató dicséretet, elismerést 
mai rendőrcink is nagyon sok alkalommal 
megérdemelnék, megérdemlik. 

Nádasdy Lajos 
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Visszanéztünk a Börcehátról 
Rilkán kanyarodik utunk arra 

a tájra, ahol- mi, kemenesaljaíak 
mindig levett kalappal, illendő" 
tisztelettel megállunk. Bazsi ha
tárában jártunk, a nevezetes Bür-
ccháton, ahonnan nagy költőnk, 
Berzsenyi visszatekintett egyko
ron, hogy lássa meg a bölcső tá
voli színhelyét és a Ság ormát. 
Egy ködös délelőtt vetődtünk 
ide, s bár nem láttunk vissza a 
szeretett vidékre, megálltunk an
nál a bizonyos táblánál. 

Szomorúság lengte át érzése
inket, mert a megkopott tábla 
méltatlan, düledező „pózban" le
hangoló volt. Sokáig úgy tudtam, 
Simon István neves költőbará
tunk, Bazsi szülötte jelölte meg 
ezt a helyet, ahova a Veszprém 
Megyei Idegenforgalmi Hivatal 
állította a táblát. Simon István a 
táblaállítás kezdeményezője le
hetett, erről személyesen is be
szélgettem vele, de a helyet -
ahogy rábukkantam-EötvÖsKá-
roly Utazás a Balaton körül című 
művében említi. 

Újabb fejezet a tábla életében 
az enyészet kora. Több levelet is 
kaptam mindéiről, s szóbeli jel-

BERiSíWDÁNIE 
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zést is. Most magunk is megta
pasztaltuk, tényleg lépést kell ten
ni, hogy rendbehozzuk ennek az 
irodalomtörténeti helynek az em
lékoszlopát, újrafestve, rendbeté-
ve. Talán a helyiek is segítenének, 
de a Pro Egyházashetye Egyesület, 
a Kemenesaljái Berzsenyi Asztal
társaság és az Alapítvány a Sághe
gyért teheti a legtöbbet. 

Mindehhez anyagiak is kelle
nek, de ez alig lehetne gond, in
kább az akarás adhatja a megol
dást. DJ. 

42 év az áfész szolgálatában 
Egyházashctyén biztosan mindenki számára ismerősen cseng 

Markos József neve, aki boltvezetőként munkálkodott mind a 
Celldömölk és Vidéke Áfész, mind pedig a falu lakóinak meg
elégedésére. 

Negyvenkét évet töltölt el a szövetkezeti mozgalomban, s eb
ből 35 évig feleségével dolgozóit együtt. Munkáját mindig pél
damutatóan, korrektül végezte, kényszer nélkül is betartva az 
emberi és kereskedői etika szabályait. 

A fentiek ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy az Áfé-
szek Vas Megyei Egyesületének Elnöksége a Vas megyei Áfész-
érdemérmet adományozta Markos Józsefnek, munkája elismeré
seként. 

Üröm az örömben, hogy erre az átadásra csak az Ő beteg
ágyánál kerülhetett sor, de mint hozzátartozóitól megtudtuk, már 
gyógyulófélben van, s ezúton kívánunk neki mielőbbi teljes fel
épülést. RL 

Májusi levél Nyőgérből 
Községünk történelében több mint300 éve minden évben május 

l-jén megünneplik a szőlősgazdák a szőlő rügyfakadását, A gaz
dák ilyenkor szentmisével kezdik a napot, majd kimennek a hegy
re, ahol a hegybíró köszönti az egybegyűlteket, ismerteti az eset
leges közős feladatokat, kötelezettségeket. Utána kezdetét veszi a 
közös ünneplés, a „gyepűtiprás". A gazdák elindulnak a hegybíró 
pincéjétől és végiglátogatják a hegyláncok valamennyi pincéjét, 
ahol vendégül látják őket, ki meddig bírja. 

Régebben hagyomány volt, hogy a kezükben egy botot vittek, 
amelyre annyi strigulát húztak, ahány pohár bort megittak. Az 
volt a győztes, aki a legtöbb strigulát húzta és jobban bírta a 
borivást. 

Az idei hegyünnepünk új fejezetet nyitott a hegy történetben. 
Kedves vendégünk volt a celldömölki Sághegyért alapítvány kül
döttsége. Velük a kapcsolatot már korábban felvettük, volt nyŐ-
géri részről ismerkedő látogatás, majd a celldömölkiek jöttek el 
hozzánk, és Vajda Lajos értő gyakorlati tapasztalataival ismer
kedhettek meg a gazdák is. Most ajándékot is kapott a hegyünk, 
négy szőlővesszőt, négy hegyről. A hegyünnep méltó megünnep
lésének egy szép pillanata volt a nyögérí klubkönyvtárban, ami
kor dr. Tóth József, Nyőgérből elszármazott, de a mai napig 
gyakran hazalátogató lelkes lokálpatrióta megnyitotta Dala Jó
zsef gyűjteményes kiállítását. Válogatást láthattunk a Sághegy 
csodálatos világából, a szőlő és a bor történetéből. 

A nyőgériek nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
Dala Józsefnek, aki elhozta számunkra azt a megismételhetetlen 
világot, amely a Sághegy és az ő csodálatos közős világa. 

Bozzay Lajosné klub könyvtár-vczcld 

„Zenei hetek" Celldömölkön 
Az idén május 5-én és 6-án im

már - harmadik alkalommal - kü
lönböző hangversenyeket rendez
tek a Bárdos Lajos zenepedagógus 
és muzikológus nevét viselő zenei 
hetek keretében Celldömölkön. 
Május 5-én a kegytemplomban 
Bárdos Lajos: Missa terlia című 
művét adlak elő a városban ven
dégszereplő kórusok. Vezényelt 
Süle Ferenc, orgonán közreműkö
dőn Bejczi Károlyné. Délután a 
színházteremben Makkos István 
polgármester köszöntő szavajt kö
vetően Miskolczi Ottó elmondta 
Bárdos köszöntő című versét. A ze
nei részben fellépett a helybeli 
Liszt Ferenc vegyeskar, a zala-
szenlgróti Városi Kamarakőrus, a 
szombathelyi Pedagógus Kórus, a 

tapolcai Batsányi Kórus, valamint 
a Vox Camerala Kamarakőrus Du-
naszcrdahelyről. 

Másnap az Éneklő ifjúság hang
versenyre került sor. Ezen közre
működött a kemcncsmihályfai álta
lános iskola kórusa, a hévízi Illyés 
Gyula Általános Iskola felső tago
zatosainak kórusa, a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola kórusa 
Jánosházáról, a keszthelyi Szend-
rey Júlia Általános Iskola nagy-
kórusa és a helybeli Berzsenyi 
Lénárd Általános Iskola gyermek
kórusa. A hangversenyt megelőző
en a gyennekek előadták a kegy
templomban Bárdos: Missa Tertiá-
ját, mégpedig annak egyneműkari 
változatát. Vezényelt Nagy líélá-

Újdonság a könyvtárban 
88 és 1/2 híres film 

Kissé kétkedve vettem kézbe a 
könyvet, hiszen a 111 híres külföl
di regény, a 66 híres magyar re
gény, a 77 híres dráma, a 44 híres 
eposz után - amelyek nem mindig 
voltak a legsikeresebbek - egy 
újabb „híres" válogatást lapozgat
tam. Az első, ami más, mint a töb
bi, az a címben szereplő 1/2. Per
sze, ez Fellini filmjének a címére, 
a 8 és I/2-re utal. Ez - ha képlete
sen is - azt is jelenti, hogy egy 

- Budapest, 1996 
olyan művészeti ágról van szó, ami 
mégiscsak más, mint mondjuk a 
szó művészeié. A film a maga 
komplexitásával (kép-szöveg-audio 
és vizuális effektusok stb.) inkább 
visszautal a művészet ősi, szinkreti-
kus állapotához. (Talán ennek kö-
szünheü nagy népszerűségét is.) 

A válogatással ebben az esetben 
is lehet vitázni, hiszen az ízlések 
különbözőek, de - azt hiszem - a 
legjelentősebb alkotások mégis

csak szerepelnek a kötetben. A 
könyv a filmek keletkezési idejét 
veszi alapul a szerkesztésnél. Maga 
az alkotás leírása kél részből áll, 
először a rendező pályájának, majd 
pedig a film tartalmának leírása kö
vetkezik. Néhány, a kötélben is be
mutalásra kerülő örök alkotás: Lu-
miére fivérek: A megöntözött ön
töző; Chaplin: Modern idők; Szé
kely István: Hyppolit, a lakáj; Hit-
chock: Madarak; Antonio: Nagyí
tás; Berlolucci: Az utolsó tangó Pá
rizsban. És a legfrissebbek közül 
Enyedi Ildikó: Az én XX. száza
dom. Az elemzéseket a jelenlegi 

magyar filmkritika legjelentősebb 
alkotói írták: Csala Károly, Hárs 
György Péter, Pintér Judit, Zollai 
Dénes. 

Egy dolgot hiányolok nagyon. A 
filmeket. Persze, a könyv mellék
leteként igen bonyolult lett volna 
szállítani a filintekercseket, de ér
demes lenne elgondolkodni a kötet 
multimédiás kiadásán is, ahol a 
CD-ROM lemezen a filmek vagy 
azok legjelentősebb részletei is 
szerepelnének. Lehet, hamarosan 
ennek a megjelenéséről is hírt ad
hatok. 

Györc Géza 
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Villanások az országos anyanyelvi versenyről 

Anyanyelvünkről - nem alapfokon 
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Közhelyszámba megy beszélni vagy írni 
anyanyelvünk romlásáról, gondjairól. Ezen 
rendszerint mindenki sóhajtozik egy sort, 
és megy minden tovább a maga megszokott 
útján. Tenni nem nagyon tesz senki semmit. 
Marad az idegen szavak tömkelege, a rossz 
kis- és nagybetű-használat, a pongyola fo
galmazás és minden egyéb nyelvi nyeg
leség. 

Nagy (és kemény) fába vágták a fejszé
jüket a celldömölki könyvtárosok és segí
tőik, amikor annak idején anyanyelvi ver
seny szervezésére adták a fejüket. Az idén 
április 24-26. között megtartott verseny ar
ról tanúskodik, hogy a már említett fa va
lóban nagy és kemény, de a szervezők fej
széi igen élesek, a szerszámot forgató karok 
igen fürgének és kitartónak bizonyultak. K i 
a szaktudását, ki a fizikai erejét, ki a ter
mészetbeni vagy anyagi segítségét adta, 
hogy sikerüljön az idei versenyt zökkenő
mentesen megszervezni. 

A hosszas előkészületek és a pályamunkák 
értékelése után 20 nyolcadikos diák kapott 
meghívót a versenyre. 

Név szerint: Berki Rita (Iszkaszent-
györgy), Boris Éva (Csongrád), Dömcny Ág
nes (Nagykőrös), Fássy Dóra (Csongrád), Joó 
Andrea (Püspökladány), Katona Bernadett 
(Celldömölk), Keszeg Anna (Torda - Romá
nia), Kovács Er zsébet (Jánossomorja), Ko
vács Kata (Kaba), Kovács Róbert (Kába), 
Köbli Edina (Ivánc), Lente Julianna (Hajdú
nánás), Major Nóra (Budapest), Nagy Maii
anna (Kaba), Pacsi Judit (Szentgotthárd), Pin
tér Nándor (Nyíregyháza), Simmcr Lívia 
(Csongrád), Szabó Gabriella (Hajdúböször
mény), Tari Adrienn (Szalymaz), Tóth Kor

nélia (Debrecen). Számukra az izgalom vala
hol a megliívásnál kezdődött. Milyen kérdé
seket kapok? Milyenek lesznek az ellenfelek? 
Miből készüljek? - vetődhettek fel bennük a 
kérdések sora. Ez az izgalom érződött a ver
seny előtt is. Kevés volt a hangos szó, a fel
szabadult kacaj. Fordulóról fordulóra kapták 
a legváltozatosabb kérdéseket, amelyekre - a 
zsűri (dr. Guttmann Miklós, dr. Köbölkuti 
Katalin, Dörnyei László, dr. Koltai Jenő) 
szerint - minden versenyző többé-kevésbé si
keresen válaszolt. 

Majd a szóbeli erső fordulója következett. 
Itt érződölt a szóbeli megnyilatkozás minden 
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nehézsége és a lámpaláz. Mindenki ügyese 
vette a szinonima-párral kapcsolatos törté
netmesélés akadályát. Ezt követte az cls 
eredményhirdetés. Hat tanuló julott a döntő
be: Tari Adrienn, Tóth Kornélia, Simmer 
Lívia, Dömény Ágnes, Pacsi Judit és Ke
szeg Anna. A végső megmérettetésben a rö
vid felkészülés után nyelvekkel kapcsolatos 
verset kellett elemezni. Meglepő felkészült
ségről tettek tanúbizonyságot a „kiválasztot
tak". Nem csak a vers formai jegyeit mondt-
el, hanem mely, képek közötti összefüggése
ket is felfedeztek. 

A díjazottakról már szóltunk a korábbi 
számban, de a felkészítő tanárokról nem, pe
dig az Ő bcfekietett munkájuk mennyisége 
közrejátszott a tanulók jó felkészítésében és 
helyezésében. 

Az idén először kiosztott Kresznerics-díjat 
amelyet a legeredményesebb felkészítő tani 
kapja, Fábián György né érdemelte 
Csongrádról. Az első helyezett felkészítőj 
Keszeg Vilmos (Torda - Románia), a máso 
diké Variné Trlfusz Mária, míg a harmadik 
Bacsó Marianna. 

Ennyi - villanásszerűen - a verseny hiva-j 
talos részéről. A versenyzőknek és kísérőik
nek alkalmuk volt megismerkedni városunk] 
nevezetességeivel és megmászhatlák a Ság-] 
hegyei is. Kresznerics Ferenc alsósági nyug
helyéhez is elzarándokoltak és megkoszorúz-1 

Iák a nagy nyelvész síremlékét. 
Külön kellene szólni Bánffy György szín-] 

művész (képünkön), az Anyanyelvápolók 
Szövetsége elnökének előadóestjéről is. 
Szövegmondás felsőfokon, nyelvemléke-1 
ink méltó interpretálása, az anyanyelvápo--
lás apostola és hasonló hangzatos szóösz-
szciételck jutnak eszembe, de mindezel 
nem tudják kifejezni azt, amit a szóval, 
magyar szóval, annak erejével kifejezett 
azon az estén az előadó. 

A Sághegy a tudomány előterében 
1995-ben a Magyar Fizikusok Egyesületé

nek Szeniorok Társasága tanulmányi kirán
dulást tett a Sághegyen, ezzel ismét felerősö
dött a kapcsolatunk a fizikai tudományok 
képviselőivel. Nagy élmény volt számukra az 
illeni látogatás, hiszen többen elmondták. 

M A G Y A R G E O F I Z I K U S O K E G Y E S Ü L E T E 
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hogy tanulmányaik és munkájuk során Eöt
vös Loránd híres sághegyi expedícióját szá
mon tartották, de soha nem sikerült c neve
zetes helyet bejárni, megismerni, 

Megható ünnepség keretében helyezték el 
koszorújukat a hegyi emlékműre, és a terep 
bejárása is nagy hatással volt rájuk. Ezt az 
alkalmat ragadtuk meg, hogy a jövői illetően 
a kapcsolatunk gyakorlati eredményekkel pá
rosuljon, amihez készségesen járultak hozzá. 
Fontosnak tartják, hogy az egyesület lovább-
ra is úticéljának tekintse a Sághegyet, az 
egyetemi képzés segítse elő az új tudósnem
zedék hatékony érdeklődését, továbbá támo
gassák azt a hagyományőrzést, amely Celldö
mölkön és a Sághegyen eddig is példásan 
megvalósult. 

Kérésünk volt, hogy az eddig összegyűjtőit 
dokumentáció tovább gyarapodjon, esetlege
sen egy sághegyi állandó bemutatóterem is 
létesüljön, a tudománytörténeti hely méltó 
reprezentálása érdekében. Számos más lehe
tőség is adódik, amelyei megfelelő helyi és 
országos összefogással kiaknázhatunk, mind

ezzel gazdagítva térségünk kulturális ériékeit. 
Legutóbb megtisztelő'meghívás érkezeit Bu
dapestről, amely bizonyítéka annak, hogy az; 
együttműködés reális valóság. ü j . 
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Kitüntetés a mentésért 
Nagyon régen hallottam a baj

társ szót, azt hittem, hogy ilyen 
ma már nem is létezik. Amikor 
felkerestem Marton Pált, csa
ládja körében ez a nemes szó 
megelevenedett egy olyan sze
mély életpályája révén, aki 41 
évi szolgálatából 34-et az Orszá
gos Mentőszolgálat állományá
ban töltött a celldömölki mentő
állomáson. Nyugdíjba vonulása 
alkalmával az Országos Mentő
szolgálat megalakításának 48. 
évfordulóján Budapesten vette át 
az elismerő ki tüntetést, amelynek 
indoklásában ez áll: „kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeré
séül..." 

Beszélgetésünk során felele
venedtek az évtizedek nem egy
szer megrázó eseményei, hisz ez 
a hivatás közvetlenül az embert 
szolgálja, életet ment, menteni 
próbál kétségbeesett helyzetek
ben. A régebbi időkben korsze
rűtlen eszközökkel szolgálta tár
saival az embert, átélve a meg
rázkódtató súlyos eseteket. Ha a 
mentő hangja „felsikolt", össze
rezzenünk, tudjuk, hogy valahol 
baj lehet, gyors segítség kell. 
Ahogy barátom elmondta, a 
legkritikusabb pontok a szolgálat 
térségében az utak, útkeresztező
dések, a S-as út átjárói, ahol sok
szor a tömeges balesetek történ

nek. Beszédéből kivehető egy 
bajtárs szóra hallgató ember ér
zésvilága. Minden ember fontos, 
itt rangsor nincs, segíteni kell, 
ahogy csak lehet. 

Iskolás korom jut eszembe. 
Olvasókönyvünkben, annak leg
hátsó felében volt egy olvas
mány, amely a Zoltán balesete cí
met viselte. Egy történetet mond 
el, ami az emberek mentesével 
kapcsolatos. Ennyi év után sem 
felejtődött el, annyira hatott ránk 
ez a tanulságos írás, olvasmány. 
Sokat kérdeztem, amikor ezen 
írásra készültem. Mindenre vála
szolt Marton Pál, ebből egyet 
idézek: „Mit árul cl a beteg sze
me, a bajba került ember tekinte
te? - Segítséget kér a szem, a te
kintet, hisz nagyon sokszor csak 

a szem beszél..." Köszönjük meg 
neki, rajta keresztül minden baj
társának azt a munkát, amit az 
emberért, értünk, mindannyiun
kért tesznek, éjt nappallá leve 
egy egész életen át. Dala József 

Művelődési hírek 
Kemenesaljái Művelődési Központ 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 15 000 forint 
- fel oldal 8 000 forint 
- negyed oldal 5 000 forint 
- nyolcad oldal 3 500 forint 
- tizenkeltcd oldal 1 800 forint 
- apróhirdetés 500 forint 
- első oldalon megjelenő szalaghirdetés 

(190 x 25 mm) kék színnyomással 4 500 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli. 

A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 

5 százalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízóit, hivalalos hirdelésszervezője Nagy An
tal Celldömölk, Mikes Kelemen ulca 31. szám alalti lakos, a 
polgármesteri hivalal műszaki osztályának ügyintézője. 

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város Önkor

mányzata Polgármesteri Hivatala 
ügyfélfogadási rendje: - hétfő: 9 
órától 11 óráig, kedd: ügyfélfo
gadás nincs, szerda: 13 órálól 16 
óráig, csütörtök: 8 órától 11.30 
óráig és 13 órától 16 óráig, pén
tek: 9 órától 11 óráig. 

Minden hónap első csütörtö
kén 9 és 11 óra között Makkos 
István polgármester, minden hó
nap második csütörtökén 9 és 11 
óra között Tima László alpolgár
mester, minden hónap harmadik 
csütörtökén 9 és 11 óra közölt 
Baranyai Attiláné dr. jegyző, 
minden hónap negyedik csütör
tökén 9 és 11 óra közölt Enyin-
giné dr. Batári Borbála aljegy
ző tart fogadóórát a hivatalban. 
Kihelyezett ügyfélfogadás Izsák
fán: minden héten szerdán 9.00-

11.00 óráig a Faluház önkor
mányzati irodahelyiségében. 

* 

A cigány kisebbségi ön
kormányzat elnökének és el
nökhelyettesének fogadóórája: 
kéthetenként szerdán délután 
13 órától 15 óráig a Hollósy tér 
1. szám alalti hivatali helyiség
ben. 

* 

A Celldömölki Rendőrkapi
tányság Igazgatásrendészeti Osz
tályának ügyfélfogadási rendje -
hétfő: 08.00-16.00 óra között fo
lyamatosan; kedd: 08.00-12.00 
óra között; szerda: 13.00-17.00 
óra közölt; csütörtök: 08.00¬
13.00 óra között; péntek: 08.00¬
12.00 óra között 

Június 8-áig megtekinthető Ni-
kolaj Konsztantinovics Roerich 
festőművész reprodukcióiból ösz-
szeállftott kiállítás a galériában. 
Ezt követően a Vas Megyei Peda
gógiai Intézet által összeállított, is
kolatörténeti dokumentumokból 
készült kiállítás anyagát nézhetik 
meg az érdeklődők. 

14-élől 16-áig tart különböző 
színhelyeken a Belyárvilág Keme
nesalján elnevezésű rendezvényso
rozat, amelyet a honfoglalás 1100. 

Ötödik a Gáyer 
| A légoltalmi szervezet meg

alakulásának 60. évfordulója al
kalmából meghirdetett országos 
felmenő rendszerű" ifjúsági pol
gári védelmi verseny megyei 
döntőjére május 4-én Vasváron 
kciült sor. A jól megszervezett 
versenyen a körzeti versenyekről 
továbbjutó 10 általános iskola és 
5 középiskolai csapat szerepelt. 

A megyei döntőn a Gáyer 
Gyula Általános Iskola csapata 
ötödik helyen végzett. Felkészítő 
tanáruk: Tóth István. 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja 

kéthetente! 

évfordulója tiszteletére rendeznek 
és a betyárromanlikát igyekeznek 
bemutatni. 

Június utolsó két hetében mati
né foglalkozások lesznek az általá
nos iskolás korosztálynak. Ili a leg
változatosabb programokkal igye
keznek színesebbé tenni a gyerekek 
nyáreleji kikapcsolódását (gyermek-
mozi, kézműves foglalkozások, für
dőzés Mesteriben slb.). 

26-án vasúttörténeli kiállítás 
nyílik a házban. 

MUNKARUHA, 
CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Cel ld. , M ikes K. u . 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólapragasztók. 

Szeretette/ várjuk 
A kedves í. 
\ \ vásárlóinkat! j f 

F I G Y E L E M ! 
Autópiacot rendezünk a KORONA ABC előtt lévő piactéren 

minden páros hét szombatján. 
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET.^ 

Polgármesteri Hivatal, Celldömölk 
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Szindbád visszatért... 
Míg élt, csodáltam, csodáltuk 

sokan. Voltak, akik nem tudták 
elfogadni, akik számára idegen 
volt az a szellemi, érzelmi hőfok, 
melyen lobogott, túl magas volt 
a mérce, melyet önmaga, s má
sok számára állított. Lehet vitat
kozni róla, lehet kárhoztatni in
dulataiért, csak egyet nem lehet, 
azt tagadni, hogy jelenség volt, 
hogy ő volt a Színészkirály, La-
tinovits Zoltán. 

Jelenség volt annak minden 
velejárójával, a közöny és buta
ság elleni dühével, a költészet, a 
versek iránti áhítatával, a felken
tek szerénységével, az igazság
keresés bizonyságával, útvesztő
ivel, zsákutcájával. Sokak szá
mára felejthetetlenül ő maradt 
Cipolla és Rómeó, Higgins a 
Pygmalionban, a kutya, akit Boz-
zi úrnak hívtak..., s ő maradt 
Szindbád, de Örkény őrnagya is, 
s lógott a szeren Karinthyval. 
Versmondása felejthetetlen, Őt 
hallgatva úgy érezhettük, hogy 
akkor születik a mu, s benne lát
tatta a szülés minden kínját és 
megkönnyebbült örömét. Vissza
állította a szünet méltóságát a 
versmondásban, felismeive, 
hogy néha pár másodperc csend 
ékesebben szuól és többet mond 
a mennydörgésnél. O volt tán az 
egyedüli, aki megengedhette ma
gának, hogy többször bakizva 
mondja el második nemzeti 
imádságunkat, a Szózatot. 

Aztán minden másként ala
kult. Beteg volt, de biztosan nem 
menthetetlen, mégis elvesztettük, 
s a jövendő nemzedékek már 
csak filmről, hangfelvételről tud
hatják, ki volt ő. Tudhatnák, ha 

látható, hallható lenne, de nem 
az. Hála Szabó István filmrende
zőnek, a Szindbádot beválogatta 
a mozi centenáriumi sorozatába, 
s látható volt, ugyanakkor keser
nyés is volt az öröm, hiszen nem 
él már sem Dayka Margit, sem 
Ruttkai Éva és Huszárik Zoltán 
sem. 

Utolsó fotója 1976. május 30-
án készült. Derűsen ül, hosszú
nadrágban, ing nélkül egy kert
ben, Ruttkai Éva társaságában. 
Öt nappal később Budapestről -
Bagónak, pulijának a társaságá
ban - anyjához és testvéréhez 
Balatonszcmesre utazik, s estefe
lé elindul a sínek mellett... A töb
bi már ismert. 

Balatonszemcsi sírja fölé 
Nagy Gáspár költő sorait véste 
fába Polyák Ferenc fafaragó: 

Vándor, ki erre jársz, 
sírj vagy nevess 
zokogó víz 
Balatonszetncs 
fá't görcsben a tóra hajolnak 
hatalmas nagy fia holtán 
ki voltál 
LATINOVÍTS ZOLTÁN 
Pünkösdi lángnyelv 
júniusi szélben 
lecsap a habokra 
hazányi vakokra 
boldog vagonokra 
Napfogyatkozás 
egy júniusi éjben 
1996. június 4-én volt halálá

nak huszadik évfordulója, pedig 
szeptemberben még csak hatvan
öt éves lenne. Tíz evvel halála 
után, 1986. szeptember 27-én 
Ruttkai Éva is elment a Színész-
király után. Béke velük! 

RL 

* * 

Hirdessen On is 
az Uj Kemenesaljában! 

RENAULT MEGANE AKCIÓ 
A Renault Mégane-ra és a Mégane Cuupé-ra olyan új, 
akciós kamatmentes részletfizetési ajánlatot dolgoztunk 
ki, melynek keretéhen a vételár 50%-os befizetése mellett 
havi 17 500 Ft-tól az 5 éves futamidőre fizetendő egyszeri 
szerződéskötési díj jelentős részét átvállaljuk. 

RENAULT 
ÉLMÉNY VELE ÉLNI 

EGYEDÜLÁLLÓ, 
SPECIÁLIS FELTÉTELEINKRŐL 
ÉRDEKLŐDJÖN 
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN! 

Renault Molnár Molnár Kft. 
Celldömölk, Tó u. • Tel.: 60/376-416 

Amikor elkésett a szó... 
Március 2-án alakuló ülése 

volt a Kemenesalja Rádióklub
nak. Az alapító tagok megal
kották az alapszabályt. (Kivo
nat az alapszabályból: „ . . . -
tiszteletbeli tag: aki kora vagy 
egészségi állapota miatt már 
nem tud tevékenyen részt venni 
a klub céljainak megvalósítá
sában, előzőleg a klub tagja—, 
... volt..., vagy akit a közgyűlés 
tiszteletbeli tagnak java
sol;...") E közgyűlés tisztelet
beli tagnak választotta Né
meth Lajos-t, a közelmúltban 
elhunyt nyugdíjas MHSZ-tit-
kárt. 

Az alakuló ülésen bemutal
tunk a tagságnak egy 1968. ja
nuár 2-án kelt meghívót: „Ér
tesítem T. Címet, hogy az a ré
gi törekvés, hogy Celldömöl
kön is legyen olyan hely, ahol 
azok az emberek, akik az elekt
romos műszaki problémákkal 
szeretnek foglalkozni és hason
ló érdeklődésűekkel eszmét 
cserélni: időnként összejöhes
senek, a megvalósuláshoz ér
kezett. A Járási Művelődési 
Igazgatóság és az MHSZ Járá
si Titkársága rádióklub létesí
tését tervezi. A rádióklub ter
vezeti helye: {amíg a járási 
kultúrház elkészül) a járási 

kultúrotthon (Griff-szálló, 
emelet)..." A meghívót Szabó 
Árpád, a művelődési otthon 
igazgatója és Németh Lajos, 
az MHSZ járási titkára írták 
alá. 

Lajos bácsinak tehát elévül
hetetlen érdemei vannak az 
amatör rádiózás celldömölki 
elindításában. Az akkor elhin
tett mag termékeny talajra hul
lott, a ma is működő klubnak 
már 20 hívójeles amatőr tagja 
van és természetesen a klubnak 
is van saját hívójele. 

Tiszteleltei emlékezünk. E 
tisztelet kifejezése volt az emlí
tett választás. Akkor még nem 
sejtettük... Az alapszabály cég
bírósági jóváhagyása csak a 
napokban érkezett meg, s nem 
volt alkalmunk átadni Németh 
Lajosnak a tiszteletbeli tagság
ról kiállítóit igazolványt. 

Úgy érezzük, hogy nagyon 
siettél, Lajos bácsi! A 001 sz. 
klubigazolványt fogjuk kiállí
tani nevedre és megőrizzük azt 
az alapszabály mellékleteként. 
Köszönjük, amit a rádiózásért 
tettél! 

Nyugodjál békében! 

HA 1 Y B HG 1 W P 
(Miliők Tamás) (Itüdiir János) 

Bérbe adó vagy eladó üzlethelyiségek! 

Mesteriben, berendezve, szezonra 
(élelmiszerbolt, fagyizó, 
fodrászat + kozmetika, butik) 

Érdeklődni: a 06-88-372-459 vagy 
06-30-467-881 telefonszámokon 
Várpalota, Felsőinkám u. 2., Gulyásné 

ANGEL 
Temetkezési és Szolgáltató Bt. 

9500 Celldömölk, Dr. Szomraki Z. u. 2. 
Telefon: 06/60/461-438 

Szolgáltatásaink: 
-temetések lebonyolítása -szállítás (külföldre is) 
- hamvasztás - kellékek árusítása 
- exhumálás - koszorúk készítése 

Díjmentes szolgáltatásaink: 
- teljes ügyintézés - hirdetés feladása 
- anyakönyveztetés - köszönik kiszállítása 

Telefon: 061601461-438 - éjjel-nappali ügyelet! 
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- események ^ SPORT <t> SPORT ^ eredmények 

Eötvös-CVSE labdarúgó kupa 
23 csapat részvételével került sor az Eötvös-CVSE Labdarúgó Ku

pára, melynek elsődleges célja - a megmérettetés mellett - a városi 
és városkörnyéki utánpótlás feltérképezése volt. A kupa ennek a cél
nak tökéletesen megfelelt, hiszen mintegy 250 gyerek rúgta a labdát, 
reggeltől délutánig. 

A korábbi évek hagyományainak megfelelően az I . és I I . korcso
portban a sárvári iskolák fölénye érvényesült. A I I I . korcsoportban 
meglepetés született, mivel a győzelemre esélyes Eötvös iskola csa
pata rosszabb gólaránnyal már a csoportmérkőzések során kiesett a 
kupát később megnyerő Kemcnesmihályfával szemben. 

Eredmények - I . korcsoport: 
1. Nádasdy Ált. Iskola, Sárvár 
2. Gárdonyi Ált. Iskola, Sárvár 
3. Kemenesmagasi Ált. Iskola 
Gólkirály: Takács Adrián (Nádasdy), legtechnikásabb játékos: 

Tóth Tamás (Nádasdy), legjobb kapus: Tóth Balázs (Kemenesma
gasi). 

I I . korcsoport: 
1. Gárdonyi Ált. Iskola, Sárvár 
2. Gáyer Ált. Iskola, Celldömölk 
3. Eötvös Ált. Iskola, Celldömölk 
Gólkirály: Maár Péter (Gárdonyi), legtechnikásabb játékos: Tóth 

Gábor (Gárdonyi), legjobb kapus: Hajdú Attila (Eötvös). 
I I I . korcsoport: 
1. Kemcncsmihályfai Áll. Iskola 
2. Gárdonyi Ált. Iskola, Sárvár 
3. Egyházashetye Ált. Iskola 
Gólkirály: Vánkos Balázs (Kemenesmihályfa), 1 egtecImikásabb já

tékos: Tanai Gábor (Gárdonyi), legjobb kapus: Szalay Károly (Boba). 
A torna szakmai értékelésén túl feltétlenül szólni kell arról az ér

tékes segítségről, melyet a CVSE labdarúgó szakosztálya, nevezete
sen Gasztonyi Csaba szakosztályvezető nyújtott a kupa előkészítése 
és lebonyolítása során. A szervezők természetcsen jövőre is megren
dezik a kupát, ezzel is elősegítendő az ifjú tehetségek felfedezését, 
akik talán egykor meg fogják mozdítani a magyar labdarúgás tartósan 
kátyúba ragadt szekerét. 

K L 

ATLÉTIKA 
A megyei diákolimpián a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázi

um diákjai az alábbi helyezéseket, illetve eredményeket érték el: 
1. hely: Varga Balázs 100 m síkfutás (IV. korcsoport); 
4 x 1500 m fiú váltó (Nagy Zsolt, Nagy Gábor, Hajba Zoltán, Varga 

László); 
2. hely: Hajba Zoltán 1500 m síkfutás (IV. korcsoport); 
3. hely: Pozsonyi Mihály 1500 m síkfutás (V. korcsoport); 
4. hely: Varga László 1500 m síkfutás (V. korcsoport); 
5. hely: Nagy Gábor 1500 m síkfutás (V. korcsoport), 
Joó Balázs 1000 m síkfutás (V. korcsoport); 
6. hely: Nagy Zsolt 1500 m síkfutás (V. korcsoport). 
Magasugrásban Joó Balázs 160, Borovszky Tamás 150 centimétert 

teljesített. 
IV. korcsoport 100 m: 1. Varga Balázs 12,1 mp; 
1500 m: 2. Hajba Zoltán 4 perc 50,6 mp. 
V. korcsoport: 1500 m: 3. Pozsonyi Mihály 4 perc 39,8 mp; 
110 m gát: 2. Papp József 20,4 mp; 
4 x 1500 m váltó: 1. Berzsenyi Gimnázium (Celld.) 20 perc 10,2 

mp. 
* 

A II . korcsoportos megyei diákolimpián a leányoknál Szomorko-
vits Adrienn (Eötvös, Celld.) 8,6 mp-cel győzött, az Eötvös iskola 
csapata pedig 2086 ponttal a második helyen végzett. A fiúknál kis-
labcla-dobásban Horváth Csaba (Eötvös, Celld.) 64 m 22 cm-rel 
bizonyult a legjobbnak, míg az Eötvös iskola együttese 1970 ponttal 
a harmadik helyet szerezte meg. 

Az eltérő tantervű iskolák megyei négytusa bajnokságán az egyé
ni összetettben Horváth István (Gáyer iskola, Celld.) győzött, csa
patban pedig társaival együtt a harmadik helyen fejezte be a versenyt. 

Figyelem! 
Ajándékboltomat megnyitottam Celldömölkön 

a Mikes Kelemen u. 16. sz. alatt. 
Választékom: üveg, porcelán, kerámia, kínai selyemvirágok 

bő választéka. 
Kedvező árakkal várom kedves vásárlóimat. 

ANIKER AJÁNDÉKBOLT 
Zámbó Imréné 

NÉZZEN BE HOZZÁNK, MEGÉRI! 

TÁJFUTÁS 
A Jánosháza alapításának 600. 

évfordulója alkalmából szervezett 
ünnepségekből a kiválóan működő 
helyi tájfutó szakosztály is kivette 
a részét egy nagyszabású verseny 
rendezésével. 

Győztesek: F 11-12: Inczc Kris

tóf (Nádasdy, Sárvár); F 13-13: Ta
kács Krisztián (Nádasdy, Sárvár); 
F 15-16: Hende András (Bat
thyány, Jánosháza), F 17-18: Alcs 
Szabolcs (Tinódi, Sárvár); F 21: 
Rétfalvi Balázs (Jánosháza); N 11¬
12: Péter Ágnes (Nádasdy, Sárvár); 
N 17-18 : Kotsis Éva (Tinódi, Sár
vár); N 21: Papp Ildikó (Tinódi, 
Sárvár). 

VAS MEGYE ÉS SZOMBATHELY 
VÁROS REGIONÁLIS VÁLLAL
KOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁ
NYA VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
JA továbbra is várja azon kedves Ügy
icicit, akik már vállalkozók, vállalkoz
ni szerelnének, vagy pedig érdeklőd
nek a vállalkozások valamely terülele 
iránt. 

A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT szaktanácsadói hálózatá
ban működő tanácsadók több mint 20 terűiden (csak a leg
fontosabbak: adó jog , könyvelés, kereskedelem, fordítás-tol
mácsolás slb.) állnak a VÁLLALKOZÓI KÖZPONT Ügy
felei rendelkezésére. 

Amennyiben igényli az állalunk nyújtóit tanácsadást, úgy a 
következő címeken érdeklődhet személyesen vagy telefonon: 

VÁLLALKOZÓI KÖZPONT 
9700 Szombathely, Petíilí S. u. 1/B 
Tel.: 94/326-048 

valamint a 
CELLDÖMÖLKI 
PARTNERIRODÁBAN: 
POLGÁRMESTERI H I V A T A L 
Szűcs Andrea 
9500 Celldömölk, 
Szentháromság tér 1. 
Tel.: 06/60/376-202/38. m. 
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4- SPORT <0> eredmények - események 0- SPORT <r 

LABDARÚGÁS 
A júnosházi körzet csapatai részére Nemeskeresztúron megrende

zett Molnár Kupa végeredménye: 1. Jánosháza, 2. Karakó, 3. Keme-
ncspálfa, 4. Nemeskercsztúr. A torna legjobb mezőnyjátékosának a 
győztes csapatból Klalz Csabát választolták. 

Labdarúgó Magyar Kupa 
A patinás kupa-sorozat 1996-97. évi kiírásában a megyei selejtező 

második körének kcmenesaljai vonatkozású eredményei: 
Jánosháza-CVSE 2:0- A forduló egyik legnagyobb negatív szen

zációját szolgáltatta a cclli gárda korai búcsúja. 
Egy házashetye-Sár vári Kinizsi 3:10 - A három hazai gól a he

lyei klub krónikájának szép lapjaira tartozik, de a több osztállyal 
magasabb szinten lévő vendégek könnyedén vették a játékot és az 
akadályt. 

Nagysimonyi-Sárvári Vasas 2:2 - A nagy lelkesedéssel játszó 
alacsonyabb osztályú hazaiak óriási küzdelemben harcolták ki a dön
tetlent, amely továbbjutásukat jelentettéi 

Kemenesmagasi-Kemenesalja 0:1 - A két szomszédvár' rangadó
ján a hazaiak alaposan megizzasztották a vönöcki együttest. 

Megyei labdarúgó-bajnokság 

Uraiújfalu-CVSE 0:1 (0:0) - Uraiújfalu, 300 néző. Celldömölk: 
Nagy Z. - Horváth T., Varga N., Dénes, Huszár - Nagy A., Mészáros 
(Gulyás), Molnár L, Gyurák - Varga I . (Németh), Molnár T. (László). 
Góllövő: Gulyás. 

A kiesés rémétől fenyegetett, nagy mezőnyfölényben játszó hazais 
ellen három pontot érő húzásnak bizonyult Gulyás csatasorba állítása. 
Nagy Zoltán ismét parádézott a cclli kapuban és folytatta tavaszi 
remek sorozatát: tizenegy mérkőzésen mindössze hatszor (!!) állítot
ták megoldhatatlan feladat elé a csatárok és ezzel a teljesítménnyel 
messze lekörözi valamennyi kollégáját a megyei bajnoki rangsorban* 

CVSE-Rábatótfalu 2:0 (1:0) - Celldömölk, 500 néző. Celldö
mölk: Nagy Z. - Nagy A., Varga N., Dénes - Horváth T. (Bodor), 
Molnár L (Mészáros), Huszár, Molnár T. (László), Varga I , - Gyurák, 
Gulyás. Gőllövő: Horváth T., Gulyás. Villámgyors góllal szerzett ve 
zctést a hazai együttes, amely talán túlságosan is megnyugtatta őket: bá 
enyhe mezőnyfölényben játszottak, ritkán alakult ki helyzet a vendégel 
kapuja előtt. A második játékrészben lezúduló égi áldás mintha a tóifa-
luiakat ösztönözte volna erőteljesebb játékra, de a félidő közepe táján 
egy gyors kontra megpecsételte sorsukat. A hitehagyón vendegekkel 
szemben ezután nagyobb különbséggel is győzhetett volna a CVSE. 

^ & KÉZILABDA 
A Szentgotthárdon lebonyolított kézilabda diákolimpia megyei fiú 

III . korcsoportos döntőjén a hazai pálya előnyét élvező vendéglátók 
jutottak tovább. A második helyen végzett celldömölki Gáycr iskola 
csapatának eredményei: 

Gáyer iskola-Kossuth iskola (Kőszeg) 17:12 
Gáycr iskola-Derkovits iskola (Szombathely) 15:11 
Vörösmarty (Szentgolthárd)-Gáycr iskola 22:12 

NB Il-es férfi kézilabda-mérkőzés 
CVSE-Cellkolor-Györi Vertikál 20:21 (10:10) 
Cellkolor: Horváth - Fonyó (3), Gőcze (6), Kósa (1), Gulyás (2), 

Bagics (3), Tóth R. (1). Csere: Dénes, Darabos, Pozsonyi (1), 
Sali (3). 

Véletlenül Celldömölkre tévedt szurkolónak gondolhatták a hazai 
csapat tagjai a vetélytárs Várpalotai Unió játékosát, Horváth Jánost 
addig, amíg át nem öltözött bírói mezbe. A kijelölt kettős egyik tag
jának akadályoztatása miatt érkezett szükségjátékvezctőnél már csak 
akkor érte volna nagyobb meglepetés a vendéglátókat, ha mondjuk 
gyeplabdában kellett volna összemérni tudásukat a vendégekkel... A 
pár(t)atlan? páros által vezetett, eleve óvás alatt lejátszott feszült han
gulatú találkozón fej-fej mellett haladlak a csapatok. Egy perccel a 
lefújás előtt még a cellick vezettek 20:19-rc, de a győriek 19-re lapot 
húztak és a(lap)os játékvezetői közreműködéssel szerezték meg a győ
zelem pillanatnyi örömét. 

Eötvös Kupa 
A korábbi évek hagyományait követve idén is megrendezésre került 

az Eötvös Kézilabda Kupa. Az idei mérkőzések tétjeit növelte az a 
tény, hogy az Eötvös iskola két csapata (III . korcsoportos leány és I I . 
korcsoportos fiú) már résztvevője az országos elődöntőnek, így a 
kupán az ottani mérkőzésekre való felkészülés volt a cél. A meglu-
vásos rendszerű tornán 13 csapat vett részt és játszolt izgalmas mér
kőzéseket a kupákért és különdíjakért. 

A végelszámolásnál meggyőző Eötvös fölény alakult ki, hiszen 
négy vándorkupából mind a négyet sikerült itthon tartani a lelkesei 
küzdő fiataloknak. 

Eredmények I I . korcsoport leány: 
1. Eötvös L. Alt. Iskola, Celldömölk, 2. Simonyi Ált. Iskola, 

Veszprém, 3. Nádasdy Ált. Iskola, Sárvár, 4. DUNAFERR SE, Du
naújváros. Gólkirálynő: Szomorkovits Adrienn (Eötvös), legtechni
kásabb játékos: Kurucz Tímea (Nádasdy), legjobb kapus: Lepsényi 
Katalin (Simonyi). 

I I I . korcsoport leány: 
1. Eötvös L. Ált. Iskola, Celldömölk. Gólkirálynő: Szomorkovit 

Lilla, Németh Margit (holtversenyben, mindkettő Eötvös), legtech
nikásabb játékos: Kustos Judit (Eötvös), legjobb kapus: Nagy Judit 
(Nádasdy). 

I . korcsoport fiú: 
I . Eötvös L. Ált. Iskola, Celldömölk, 2. Gáyer Gy. Ált. Iskola, 

Celldömölk, 3. DUNAFERR SE, Dunaújváros. Gólkirály: Csuka 
Milán (Eölvös), legtechnikásabb játékos: Józsa Tamás (DUNA
FERR), legjobb kapus: Tarczy Pál (Eölvös), legjobb hazai játékos: 
Pongor Zoltán (Eötvös). 

I I . korcsoport fiú: 
1. Eötvös L. Ált. Iskola, Celldömölk, 2. DUNAFERR SE, Duna

újváros, 3. Gáyer Gy. Ált. Iskola, Celldömölk. Gólkirály: Grebenár 
Gábor (Eötvös), legtechnikásabb játékos: Miss Zoltán (DUNA
FERR). legjobb kapus: Németh Tamás (Eötvös), legjobb hazai játé
kos: Fekete László (Eötvös). 

BIRKÓZÁS 
Hagyományteremtő szándék

kal rendeztek Bükön „A" kate
góriás birkózóversenyt nyolc 
egyesület több mint száz ver
senyzője részvételével. Az ostf-
fy asszony faiak számára a 32 kg-

os kategória kibővített házibaj
nokságának bizonyult, hiszen a 
dobogó mindhárom fokát ők 
foglalhatták el. Eredmények: 32 
kg: 1. Somogyi Ernő, 2. Horváth 
Róbert, 3. Ádám Zoltán; 35 kg: 
2. Pongor Zoltán; 41 kg: 2. Boda 
Péter; 50 kg: 1. Csőre Szabolcs. 
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