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Húsvéti

lélek

Húsvét a kereszténység legnagyobb ün
nepe. Mit jelent ez a hívőnek, és a h(vö mit
adhat lelkéből a világnak?
Az egyház tanításában s gyakorlatában
összekapcsolódik húsvét lényege és a ke
resztség. „Mi, akik Krisztus Jézusra meg
keresztelkedtünk, az ő halálára keresztel
kedtünk meg. A keresztségben ugyanis el
temetkeztünk vele együtt a halálba, hogy
miként Krisztus az Atya dicsőségére feltá
madt a halálból, úgy mi is új életre kel
jünk." (Róm. 6, 3-1J.)
Ez azt is jelenti, hogy az odafönn valókat
keressük, az égiekre irányul a figyelmünk,
ahol Krisztus megdicsöülten ül az Isten
jobbján. (Kol. 3, l^f.)
Természetesen a hívő ember életének is
vannak megpróbáltatásai, nehézségei, de
maga az Isten gondoskodik a megoldásról.
Az asszonyok húsvét hajnalán szorongó
szívvel mentek a sírhoz: ki hengeríti el ne
künk a nehéz követ? Mire odaértek a sír
hoz, már megoldódott minden. Isten gond
viselő jósága megelőzi a mi aggodalmaskodásunkat. (Mk. 16,1-7.)
Az elhengerített kő, az üres sír, az össze
hajtogatott leplek mind a feltámadás bizo
nyítékai. Ekkor értik meg az apostolok az
ószövetségi jövendöléseket. „Addig ugyanis
még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kel
lett támadnia a fioláiból." (Jn. 20,1-9.)
Húsvét hite tehát belső bizonyosságot, er
kölcsi tartást, elkötelezettséget és örömet ad.
Aki ennek hitében él és dolgozik, az tu
datosan kerüli mindazt, ami a másiknak
rossz vagy ártana vele. Helyette annak a
Léleknek gyümölcseit termi meg, aki feltá
masztotta Jézust a halálból. így jellemzi az
életét a „szeretet, öröm, békesség, türelem,
kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmeg
tartóztatás." (Gal, 5^2-23.)
A mai világ is vágyik a jóságra, szere
tetre, megértésre, megbocsátásra, az igaz
ra, amiből tud meríteni, erejével töltekezni.
A kereszténységnek tehát ma is van mon
danivalója az egész emberiség felé. Sőt, kö
telességünk az örömhírt tovább adni. Jézus
„megparancsolta nekünk, hogy hirdessük
a népnek és tanúsítsuk, hogy ö az, akit az
Isten az élők és holtak bírójául rendelt.
Minden próféta tanúságot tesz róla, liogy
aki hisz benne, elnyerje bűnei bocsánatát."
(ApCsel., 10,34-43.)
A Feltámadott nevében szeretettel
kívánok minden kedves Olvasónknak
igazi, áldott, belső örömökben gazdag
húsvéti ünnepeket!
Dr. Koitál Jenő
plébános

KÉTHETENTE MEGJELENŐ LAPJA •

Á R A : 27,50 F O R I N T

Döntésre várva

Zenenap Cellben

A CVSE-nél, városunk legnagyobb sport
egyesületénél elnökségi ülést tartottak.
Fehér László ügyvezető' elnök beszámoló
jából megtudhattuk, mennyit költött tavaly az
egyesület, majd szó volt az őszi sikeres sze
replések hátteréről.
Antók Zoltán, a labdarúgócsapat szponzo
ra ismertette elképzeléseit, melyből megtud
hattuk, hogy korszerű' sportcentrum kialakí
tását tervezi. A kertészet helyén és a ligetből
3500 négyzetméteren edzőpályát alakítaná
nak ki. Ehhez kell a képviselő-testület dönté
se. Az elnökség egyhangúlag támogatta An
tók elképzeléseit. Makkos István polgármes
ter márciusra ígért választ.
Molnár J.

Április 28-án a csepeli Zenemúvészeti
Gimnázium és Szakközépiskola támogatásá
val az Ádám Jenő Zeneiskola zenenapot szer
vez. Az elképzelések szerint a program a kö
vetkezőkből áll:
14.30-kor a volt pártbizottság nagytermé
ben a csepeli tanulók hangversenye;
15.30 és 17 óra között a zeneiskola kama
ratermében konzultáció a csepeli, a celldö
mölki, a jánosházai, a pápai és a szentgott
hárdi tanárok és diákok között;
18 órakor a volt pártbizottság nagyter
mében Szabadi Vilmos hegedűművész
szólóestje. Zongorán közreműködik Gulyás
Márta.
gy

Vas Megye Közgyűlésének
kemenesaljai kitüntetettjei
„Vas Megye Közgyűlésének az önkormány
zat Szolgálatáért Kitüntető Oklevele és Emlék
plakettje Közigazgatási Tagozata" elismerést
kapta: Baranyai Attiláné dr., Celldömölk vá
ros jegyzője. „Vas Megye Közgyűlésének az
önkormányzat Szolgálatáért Kitüntető Oklevele
és Emlékplakettje Oktatási Tagozata" elisme
rést kapta: Pavlics István, a jánosházi espereskanonok plébános.
„Vas megye Közgyűlésének az önkormány
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zat Szolgálatáért Kitüntető Oklevele és Emlék
plakettje Egészségügyi Tagozata" elismerést
kapta: dr. Bérdi Gusztáv háziorvos; Péter Jó
zsef, a Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházai Pszichiátriai Szervezetének műhelyvezetője.
„Vas Megye Közgyűlésének az Önkormány
zat Szolgálatáért Kitüntető Oklevele és Emlék
plakettje Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagoza
ta" elismerést kapta: Pataki Márton tanár,
szakfelügyelő.

Tavasz és forradalom
y

MÁRVÁNY
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MUNKARUHA,
CSEMPE, JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
C e l l d . , Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
m u n k a v é d e l m i cipők.
C s e m p é k , járólapok
széles választéka.

»
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Ünnepi műsorral emlékeztek meg Celldömölkön az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Makkos István
polgármester köszöntője után az Ádám Jenő Zeneiskola növen
dékei és a Berzsenyi Dániel Gimnázium irodalmi színpada adott
műsort a Kemenesaljai Művelődési Központban.
Fotó: Völgyi

Fürd őszoba-b erend ez és ek,
szaniterek, csaptelepek,
fugázóanyagok,
csempe-, járólap ragasztók.

Kellemes húsvéti
\ ünnepeket kívánunk /
A
vásárlóinknak!
I,
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Koltay Gábor filmről, színészetről, magyarságról
A Honfoglalás című film celldömölki be
mutatója után városunkba látogatott Koltay
Gábor, a film rendezője, s találkozott az ér
deklődőkkel, válaszolt kérdéseikre. A közel
kétórás találkozóról a címbeli gondolatokat
idézzük, mint olyanokat, amelyek elolvasva
is érdeklődésre tarthatnak számot
Ami a filmről tudható, az annyi, hogy feb
ruár elejéig közel 300 000 néző látta, Celldö
mölkön és környékén pedig három nap alatt
mintegy kétezren nézték meg. Azt hiszem, az
országos, de a helyi nézőszám is csúcs a maga
nemében. A film zenéje (melynek szerzője a
rendező öccse, Koltay Gergely) 18-19 ezer
példányban kelt el, s várhatóan eléri az
aranylemezhez szükséges 25 ezres példány
számot.
A Honfoglalás, amelytől lehet, hogy sokan
akciófilmszerű jeleneteket vártak, eredeti cél
kitűzéséhez híven filmballada lett, mely az
érzelmekre, gondolatokra hat. Persze tartal
maz izgalmas epizódokat, a történet érdekes,
s ehhez társul az érzelmekre ható, sodró len
dületű zene. A kettő szorosan összefügg.
A főszereplő Franco Nero személyéről
megtudhattuk, hogy számos érv szólt mellet
te, melyek közül kiemelte a rendező: olyan
embert keresett, aki jól tud megoldani egy
adott feladatot, vissza tudja adni nemzeti ér

^

zelmeinket, s aki nem csak jó színész, de ka neteket hiányolta, Koltay Gábor a pénzszűkét
rizmatikus egyéniség is. Ránézésre fontos, hozta fel magyarázatul, s számokkal szemlél
hogy egy szép férfiember legyen, akinek ki tette, mennyivel növelte volna meg a költsé
sugárzása van. Franco Nero esetében mindez geket a megfelelően felkészült statiszták fog
adott volt, s a legmagasabb szintű profizmus lalkoztatása. Szintúgy a pénzhiány miatt csak
sal társult, hiszen nem kellett helyette dublórt magyarországi színhelyeken készült a film,
alkalmazni, s sztárallűrjei sem voltak, mi jóllehet először Mongólia is szerepelt a ter
több, maximálisan partner volt a rendezés fo vek között.
lyamatában. (Ezt egyébként ő maga is meg
Jelen korunk nemzettudata és történel
erősítette egy vele készült interjúban.) Mind münkhöz való viszonya is szóba került, mely
ezeken túl mint ember is közel került a stáb ről a következő módon vallott a rendező: „A
hoz, s talán korábbi ismertségének is volt kö honfoglalásra, mint történelmi korszakra le
szönhető, hogy messze a szokványos gázsi het építeni, büszkék lehetünk rá és lehet be
alatt vállalta el a film főszerepét
lőle erőt, hitet meríteni ahhoz, hogy a napi
A hallgatóság kérdésére azt is elmondta gyötrelmeket, igazságtalanságokat és hazuKoltay Gábor, hogy a magyar színészek kö dozást elviseljük.(...) Ezt kell sugallrűa a
filmnek, s ezt remélhetőleg mind többen így
zül első számú jelöltje Koncz Gábor volt, aki
a megvalósult szereposztásban is egy nagyon is gondolják, érzik. Akármilyen gyötrelmes
is volt az 1100 év és benne a XX. század,
szép, kulcsfontosságú szerepet játszott el a
filmben, profi módon. (Koncz Gábor színmű melyet én az egész időszak relatív mélypont
vész március 15-e alkalmából Kossuth-díjat jának tartok, az összes gyötrelemmel együtt
kapott, a filmet szerető és értő közönség nagy ez a nép él, élni akar, s ez a nép magyarul
örömére. Tán csak azt furcsái 1 hatjuk, hogy beszél. Ez a nép egyben akar maradni, tovább
akar létezni. Ez az egyetlen gondolat, amely
miért nem kapta meg már korábban. Mivel
Koncz Gábort családi kötődés fűzi Celldö valami reményt ad."
mölkhöz, így reméljük, lesz módunk egy in
Koltay Gábor gondolatai nemzeti ünne
terjú elkészítésére a Kossuth-díjas művész pünk után is, s bizonyára hosszabban előre
szel.)
tekintve is érvényesek.
RL
Azon nézői felvetésre, mely a tömegjele

Játsszunk operát!

^

Csatornázás Celldömölkön

Eötvös-siker egy zenei vetélkedőn
Az idei év februárjában már
másodszor került megrendezésre
a Játsszunk operát! című zenei
műveltségi vetélkedő. A zenei
műfajok között az opera domi
náns szerepe egyáltalán nem kér
dőjelezhető meg, a hozzáértés
azonban valahogy mégis többre
értékelhető, mint a többi műfaj
esetében. Ezért is nagy öröm,
hogy ezen országos zenei mű

veltségi vetélkedőn Vas megyé
ben az első helyet egy celldömöl
ki csapat, az Eötvös Loránd Ál
talános Iskola csapata szerezte
meg.
A győztes csapat tagjai voltak:
Sebestyén Viktória, Szakos
Edit, Szijártó Éva, Füzesi Zol
tán és Lócsi Levente. A csapat
felkészítő tanára Nagy Péterné
volt

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
AZ E X K L U Z Í V A U T Ó S I S K O L A
személygépkocsi-vezetői
tanfolyamot indít
a CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI ÚT 15. sz. alatt
(Eötvös iskola).
Megnyitó: 1997. április 2. 17 óra.
KRESZ-elmélet, elsősegélynyújtás, műszaki EGY HELYEN!
A LEHETŐSÉGEKRŐL, KEDVEZMÉNYEKRŐL
INFORMÁLÓDJON A HELYSZÍNEN!

A jó ídti beálltával folytatódnak a csatornázási munkák Celldömölkön. Ha
minden a (erveknek megfelelően alakul, a város vasút és az Iparvágány közötti
része az ezredfordulóra csatornázott lehet. A munkálatok kivitelezője a KEMÉLY ÉP Kft.
Fotó: Völgyi

^ A zeneiskola áprilisi műsora
• 1. és 15. között a cserszegtomaji Képzőművészeti Alkotó Tábor
képeiből összeállított kiállítás a kamarateremben;
• 18-án 17 órakor Ostffyasszonyfán, a Petőfi Művelődési Köz
pontban vendégszerepel az iskola vonós- és fúvószenekara. Fellépne
az ostffyasszonyfaí hangszeres szólisták.
• 19-én 18 órától a Zenebarát Kör idei ötödik összejövetelén fellép
Heim Mercedes (ének), Deák György (gordonka) és Bejcziné Németh
Tünde (zongora). A szünetben Ruben Mashínyan festőművész kiállí
tását megnyitja Molnár Gábor tanácsos.
• 22-én 17.30 órától növendékhangverseny a kamarateremben.
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Márciusi politikai, szakmai rendezvények Kemenesalján
Celldömölk

RL

Immár hagyományosnak ne
vezhető" lakossági fórumot ren
deztek március hetedikén Cell
dömölkön. A tavalyihoz hason
lóan idén is Szabó Lajos ország
gyűlési képviselő, dr. Pusztai
Gyula, a megyei közgyiílés elnö
ke, és Llmpár József, a megyei
közgyűlés egészségügyi bizottsá
gának elnöke tájékoztatta a meg
jelenteket aktuális gazdasági, po
litikai, egészségügyi kérdésekről.
Szabó Lajos az országban zaj
ló gazdasági folyamatokat érté
kelte. Mint mondta: egy évvel
ezelőtt abban bízott, hogy a gaz
dasági stabilizációt sikerül vég
hezvinni, s megvalósul az állam
háztartási reform is. Az idei mér
leg pozitívumokat, negatívumo
kat egyaránt tartalmaz. Az örven
detes jelenségek között szólt ar
ról, hogy csökkent a bruttó és a
nettó külföldi adósságállomány,
s „nem puhult fel a Bokros Lajos
által meghirdetett stabilizációs
program". Optimizmusra ad okot
az is, hogy csökkent az inflációs
ráta. Komoly problémákat okoz
hat viszont, hogy a külkereske
delmi mérleg kedvezőtlenül ala
kult: az export mértéke csökkent,
miközben folyamatos növeke
dést mutat az importkereskede
lem. Nem sikerült előrelépni az
államháztartási, valamint a helyi
önkormányzati rendszerreformja
terén, és nem volt megfelelő az
egészségügyi reform előkészíté
se sem. Legaggasztóbb jelenség
nek azt tartja a képviselő, hogy a

társadalom tűrőképessége határá
hoz érkezett, és lappangó mocsártűzként egyre több réteg fe
szültsége tör felszínre.
Dr. Pusztai Gyula Vas megye
jelenlegi helyzetét ismertette.
Mint mondta: sokszor hangozta
tott vélekedés az, hogy Vas me
gye sokkal kedvezőbb helyzetben
van, mint az ország más részei.
Ezt a különféle mutatók, statisz
tikák alá is támasztják. Az elnök
ugyanakkor felhívta a figyelmet
néhány ellentmondásra, amelyek
megbújnak a statisztikák mögött.
A rangsorokban elfoglalt kedve
ző helyezések azzal járnak, hogy
a megye nehezebben jut támoga
táshoz, mint az ország elmaradottabbként nyilvántartott részei.
Limpár József az egész
ségügyi reform eddig véghezvitt
lépéseit vette górcső alá. Utalt ar
ra, hogy várhatóan ebben az év
ben is nehéz feltételek között kell
létezniük az egészségügyi intéz
ményeknek. - Nyugtalanságunk
változatlan, mert az ágyszámle
építés még nem fejeződött be mondta. Mindemellett optimista
a vidéki kórházak jövőjét illető
en, hiszen „a vidéki kórházakat
meg kell hagyni, mert kimutatott
tény, hogy a vidéki lakosság
mortalitása lényegesen nagyobb,
mint a fővárosban, s nagyváro
sokban élőké".
Kemenesalja
Egyesített Kórházának jövője is
biztosabb, mint egy évvel ez
előtt, a reform kezdetén - hallot
tuk.

ba, az egyházashetyei Berzsenyi
MTSZ elnöke pedig felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a vidék gond
jait csak komplex módon lehet
megoldani, figyelembe véve a
főként mezőgazdaságból élő la
kosság gondjait.
Majthényi László, a település
polgármestere kérdésünkre el
mondta: szeptember végén való

színűleg újra a Kemenesaljára lá
togat Katona Béla. Addigra elké
szül a Kemenesaljái Területfej
lesztési Társulás turisztikai kon
cepciója, amelyet egy fórumon
vitatnak majd meg. Erre a térség
polgármesterei mellett meghívást
kapnak az Ipari Kereskedelmi
Minisztérium és a Magyar Turiz
mus Rt. szakemberei is.

Kemenessömjén
Aktuális politikai kérdésekről
rendeztek vitafórumot március
hetedikén Kemenessömjénben.
Eredetileg öt téma megvitatására
szerveződött volna a Szabó L u 
kács, előző választási ciklusbeli
miépes képviselő, Sz. Tóth Já
nos, a Népfőiskolai Társaság
ügyvezető elnöke, Szabó Lajos
országgyűlési képviselő és Mesterházy Ilona kemenessömjéni
polgármester részvételével fém
jelzett vitaest. Később kiderült,
hogy Szabó Lukács lemondta a
részvételt,
helyette
Bognár
László gödi polgármester, a M I ÉP alelnöke látogatott el Kemenessömjénbe. Redukálódtak a
megvitatott témák is, hiszen jó
részt csak a napi aktuálpolitikai
események kerültek terítékre.
Bognár László párjának prog
ramját ismertette. Tiltakozott az
ellen az elképzelés ellen, hogy a
Kossuth Rádió hírszolgálattá ala
kítását tervezi a kormányzat. Ké
sőbb a hét éves magyar demok

ráciát elemezte. - Hét éves de
mokráciánk van, olyan is, mint a
hétéves gyermek: dacos - mond
ta.
Sz. Tóth János - a népfőiskolai
mozgalom történetének rövid is
mertetése után - szintén napi po
litikai kérdésekhez szólt hozzá. Egy politikai elit maffiózó stílusa
katasztrófát tud előidézni - utalt
a Postabank körül kirobbant bot
rányra.
Szabó Lajos úgy vélekedett,
hogy a maihoz hasonló átmeneti
időszakokban szinte törvénysze
rűen merülnek fel feszültségek.
Azokat a lépéseket kell felvállal
ni, amelyek a stabilizációhoz ve
zethetnek.
A késő estébe nyúló vitaest vé
gül lakossági hozzászólásokkal
zárult. Volt, aki a Bognár László
által - a Szabad Demokraták
Szövetségével kapcsolatban - el
mondottakkal szállt vitába, míg
mások a mezőgazdasági terme
lők nehéz helyzetét sérelmezték.

Egyházashetye

'ölgyi

Március 14-én Katona Béla,
az Országos Idegenforgalmi Bi
zottság elnöke - Vas megyei
programja részeként - ellátoga
tott Kemenesaljára. Ostffyaszszonyfai látogatása után délután
Egyházashetyén, a Berzsenyi
Múzeumban folytatódott az is
merkedés, ahol a térség turizmu
sával foglalkozó szakemberekkel
tanácskozott a politikus.
A rövid ismertetőkkel kezdő
dő, majd kötetlen beszélgetésbe
áthajló délutánon elhangzott:
Vas megye eme érintetlen terüle
te a jövőben ideális terepe lehet
a turizmusnak.
Ismeretes, hogy az idegenfor
galom egyre nagyobb szerepet
játszik a fejlett országok gazda
ságában. Németországban példá

ul a turizmus a második helyen
áll a gazdasági ágazatok között,
s tavaly hazánk idegenforgalmi
bevételei is 100 milliárd forinttal
haladták meg az eredetileg terve
zettet. Nem véletlen hát, hogy a
készülőKemenesaljai Területfej
lesztési Tervben is kiemelt szere
pet szánnak a turizmusnak.
Hetyel Benjámin, a SághegyKissomlyói Hegyközség kissomlyói vezetője arról szólt,
hogy a hegyközségeknél köte
lezővé kellene tenni a tagságot,
így talán elejét lehetne venni a
gondozatlan birtokok kialaku
lásának.
Ambrus Lajos, a Pro Egyhá
zashetye Egyesület elnöke a ter
vezett ökorehabilitációs progra
mot ismertette. Keresztúri Csa

Az elmúlt hetek májusias melege elkényeztetett bennünket. A
hosszú sötét napok után Örültünk a fénynek, a kikeletnek. Talán
azért is ért bennünket meglepetésként a március 17-ére ránk kö
szöntő kiadós hóesés, amit a felvételünk Is tanúsít.
-völgyi-
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Tisztelet a hősöknek!

Könyv jelent meg
a második világháború hőseiről,
áldozatairól
Késői, ám el nem késett kezdeményezést karolt fel a Vas Megyei
Honismereti Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Vas
Megyei Szervezete, amikor vállalta egy mindmáig egyedülálló kiad
vány megjelentetését. A Tisztelet a hősöknek! címet viselő kötet mun
katársai faluról falura, városról városra járva fényképet készítettek a
második világháborús emlékművekről, s a fotókból, valamint az emlék
műveken szereplő hősök és áldozatok névsorából Összeállítottak egy
könyvet Ez az első olyan dokumentum, amelynek kiadásával kísérletet
tettek a szerzők és a kiadók a háborúban meghaltak egész megyére
kiterjedő számbavételére. Csaknem kétszáz fotó, több ezer név - emlé
kezés mindazokra, akikről évtizedeken keresztül nem volt szabad nyil
vánosan megemlékezni, mert tiltotta azt a hivatalos politika.
A könyv előszavában dr. Pusztai Gyula, a megyei közgyűlés el
nöke írja: „A hálás utókor - és a kötet szerzői - e munkával rájuk
kívánnak emlékezni, mint ahogy Vas megye települései is azzal, hogy
a rendszerváltás óta méltó emléket állítottak a gyökereiktől ily durva
mód elszakított apáknak, fiaknak, férjeknek és testvéreknek. Ők azok,
akik évtizedek távlatából máig hiányoznak, akiket a hozzátartozók
még mindig hazavárnak."
A kiadók nevében a hősök iránti tisztelet ébren tartásában, elmé
lyítésében fáradhatatlan vitéz Both Béla ny. ezredes, a Honvéd Ha
gyományőrző Egyesület és a Recski Szövetség Vas Megyei Szerve
zetének elnöke pedig így fogalmaz: feltekintve ezekre a Hősökre,
kegyelettel emlékezzünk rájuk, hisz Ők megcselekedték, amit meg
követelt a Haza. övezze emléküket az utókor tisztelete, és szolgálja
nak például a jövő nemzedékek számára."
Méltó helyet kaptak a kötetben Kemenesalja településeinek hősei
és áldozatai is. A celldömölki és az alsósági emlékmű fotója mellett
csaknem négy teljes oldalon át közlik az elesettek névsorát. A könyv
szerkesztői még így sem tekintik befejezettnek, befejezhetőnek a
munkát, hiszen vannak olyan települések, ahol mindeddig nem készült
második világháborús emlékmű, s vannak sajnos olyanok is, ahol nem
teljes az áldozatok névsora. Újabb kötet kiadására egyelőre nincs
remény, ezért a könyv utolsó lapjait üresen hagyták, hogy akik most
nem szerepelhetnek a névsorban, azoknak a nevét, esetleg fényképét
a hozzátartozók írják, illetve ragasszák be, s tegyék ezzel legalább
szűkebb környezetük számára is teljesebbé a mostani megemlékezést.
Egyben biztatunk mindenkit, akinek közölnivalója van a második

ÁLLÁSKÍNÁLAT NtUNKANÉLKÜLIEKNEK
Ezentúl rendszeresen közzétesszük lapunkban a legfrissebb
álláskínálatot. Egyúttal biztatjuk a munkáltatókat, hogy ajánla
taikat közvetlenül is juttassák el szerkesztőségünkbe: Celldö
mölk, Szentháromság tér 1.
A Celldömölki Munkaügyi Központ (Bartók B. u. l/A, telefon:
95/420-586) a következő álláshelyeket kínálta március 17-én:
Betanított varrónő (17-25 000 Ft), betanított elektronikai szerelő
(17-35 000 Ft), szerkezetlakatos (34-43 000 Ft), hegesztő (43¬
52 000 Ft), általános ápoló (32-35 000 Ft), rendszerfejlesztő prog
ramozó (30-45 000 Ft), esztergályos (26-30 000 Ft), szakács (25¬
30 000 Ft).
Az érdeklődők a fent jelzett címen vagy telefonszámon tudako
zódhatnak,
-vl-

Szorgos kis kezek segítettek
Kérés jött: segítsenek a diákok az Ünnepi készülődésben. Tisz
títsák meg a parkokat a téli maradványoktól! És összefogott a sok
kis kéz, és felüdültek a ligetek, a parkok.
Tudjuk Jól: nem a gyermekek dolga ez. De talán nem árt, ha
néha Ők is segítenek...
-vl-

TISZTELET A HŐSÖKNEK!

A csafazal már etuóflt tágén,
s ml csillagok letfOnk az égen.
Ne várj minket drága falunk,
lélekben mifffftonrogyunk.
'. (A gőrt eniftkmú felirata)

világháborús áldozatokkal és emlékhelyekkel kapcsolatban, hogy le
vélben tegyék meg azt a következő címen: Honvéd Hagyományőrző
Egyesület, Szombathely, Honvéd tér 2. (9700).
A Tisztelet a hősöknek! című kötet 400 forintért megvásárolható a
polgármesteri hivatalokban, így Celldömölkön is Molnár Gábornál a
Szentháromság tér 1. szám alatt. Ha van Kemenesalján olyan telepü
lés, amely még nem rendelt példányokat a könyvből, megtehetik azt,
ha írnak a Honvéd Hagyományőrző Egyesület fentebb közölt címére,
vagy telefonálnak a 94/318-888-as számra.
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Kemenesaljái községek,

polgármesterek

Kemenessönijén

A vidék már az Avar-korban lakott terület volt, legalábbis erről
tanúskodnak az 1300-as évekből való írásos anyagok. A község
neve valószínű a Simeon névből származtatható, ami arra utal,
hogy a falu már a tatárjárás idején létezett. A Kemenes előnevet
a több hasonló nevű településtől való megkülönböztetés miatt ra
gasztották hozzá.
Mohács után 15 zsellérről, 6 portáról, 6 adómentes új házról
tesznek említést. Lakói közül 1600 után többen is nemesi rangot
szereztek. 1754-ben már 23 evangélikus vallású nemesi család
volt a faluban. A lakosság száma 1941-ben volt a legmagasabb
1690 fővel. Ettől kezdve folyamatosan csökkent. Jelenleg 651-en
lakják.
A község 1983 és 1992 között Sömjénmihályfa néven szerepelt.
1992. Július l-jén önállósult Ismét. A szétválás egyik kezdeménye
zője és szorgalmazója a jelenlegi polgármester volt.
A polgármestert, Mesterházy
Ilonát 1996. február 25-én kétharmados többséggel választotta meg
a falu lakossága az időközben le
mondott Kozák János helyett
Mesterházy Ilona Celldömölkön
született. Harminckét évig egész
ségügyi dolgozó volt. Gyermek
ápolói, csecsemőgondozói, fogá
szati és fogászatiröntgen-asszisz
tensi végzettsége van. 1996 júliusa
óta nyugdíjas. 1993-tól gazdálko
dik, szántóföld- és erdőműveléssel,
illetve telepítéssel foglalkozik.
A polgármesteri pozíciót tiszte
letdíjasként látja el, de tiszteletdíját
visszaforgatja a falu javára. Két
alapítványt hozott létre: a Kemenessömjénért alapítvány célja falu
múzeum létesítése, és népfőiskola
létrehozása. Ennek támogatásával
állították a Berzsenyi-szobrot is. A
másik alapítvány célja a környezet
védelem, a hagyományápolás és az
evangélikus iskola újraindítása.
Alpolgármester: Zámbó Zol
tán. A képviselő-testületi tagok:
Fülöp Sándor, Gellért József,
Halász Vilmosné, Lumpért Sán
dor, Somogyi Kálmánné és Sza
bó Sándor né. Körjegyző: dr. BÖrzsei Péter (Kemenesmihályfa).
Háziorvos: dr. Gajer János.

A községben található intézmény a polgármesteri hivatal mellett a Berzsenyi Dániel Művelődési
Ház, a községi könyvtár és az or
vosi rendelő. Az iskola, az óvoda,
a napközi otthon és a körjegyzőség
Kemenesmihályfán van.
A község lakói közül a 60 éven
felüliek száma 130, az óvodás korúaké 36. Kemenesmihályfára 70
iskolás jár át, Celldömölkre 11. A
közép- illetve a főiskolások száma
47 a faluban. Fontos adat, hogy
1996-ban 9 kis sömjéni állampol
gár látta meg a napvilágot.
- '96 elején lerobbant ingat
lanokat, elhanyagolt ügyiratkeze
lést, rossz megállapodásokat vet
tem át - kezdte mondandóját
Mesterházy Ilona polgármester. Szerencsére akadtak, akik sok
sok társadalmi munkával segítet
ték a szemét eltakarítását. Va
koltak, festettek, mázoltak, vil
lanyt szereltek stb. Mostanra már
úgy-ahogy normalizálódott a hely
zet.
-Tavaly beneveztünk a faluszé
pítő versenybe, és örömünkre har
madik helyezést értünk el a megyé
ben, ami 100 ezer forintot hozott a
falunak. A Szívügy alapítványhoz
benyújtott pályázaton egy magzati

szívhangokat vizsgáló készülékhez
jutottunk hozzá.
- Tudomásom szerint ezen kívül
is volt még sikeres pályázatuk...
- Valóban. A Tüskés nevű régi
sportpályán emlékligetet létesí
tünk, ehhez nyertünk 60 ezer forint
támogatást. A Üget kialakítása fo
lyamatban van. Képviselőtársaim
közül hárman is felajánlották tisz
teletdíjukat erre a célra.
- Művelődési programjaikból
mit emelne ki?
- A márcisu 15-ei, október 23-ai
ünnepélyeink emlékezetesek vol
tak. Ide sorolnám még a Németh
Lászlónak állított emléktábla ava
tását, és a karácsonyi műsorunkat.
Itt jegyezném meg, hogy a falu
minden lakóját saját készítésű
ajándékkal leptem meg.
- Hogyan segítik a fiatalokat és
az idősebb korosztályt?
- Minden iskolás - a főiskolá
sok is - 2400 forint beiskolázási
segélyt kapott. Az idősek kará
csonykorjutottak 1500 forint aján
dékhoz. A letelepedni kívánó fiatal
házasoknak pedig kamatmentes
kölcsönt adunk.
-Hírlik, hogy Ön nem ad ingat
lanvásárlási engedélyt külföldiek
nek.

- Nem bizony! Az állami költ
ségvetésből csak az állandó lako
sok után kap a falu, az ő személyi
jövedelemadójuk 25 százaléka ke
rül az önkormányzathoz. A külföl
dinek itt semmiféle anyagi kötele
zettsége nincs. Egy fülért nem kap
utánuk a falu. ő k élvezik a közmű
vek és minden egyéb hasznát, de
semmivel nem járulnak hozzá a te
lepülés fejlődéséhez. Ha helyi adót
vetnénk ki rájuk, akkor azt meg
kellene tenni a helybéliekkel is. Er
ről viszont hallani sem akarok
mindaddig, ameddig fejleszteni tu
dunk! Ráadásul az ingatlanok át
alakításával megbontják a faluké
pet
- Miiyen fejlesztések történtek
Kemenessömjénben a rendszer
váltás óta?
- Elég nehezen jutott vezetékes
vízhez a falu, ennek hátrányát ma
is érezzük, magas a vízdíjunk. Mód
lett volna a szennyvízelvezetés ki
építésére is. Sajnos az elődöm ide
jében ez nem történt meg, most pe
dig hatalmas összegbe kerülne.
Rendezési tervünk nincs, az ingat
lanok részarány-tulajdonban van
nak, új telkek kialakítására most
nincs lehetőségünk.
- Melyek a legfontosabb felada
tok?
- Vezetői ars poeticám egyike:
amit ma megtehetsz, ne halaszd
holnapra! Ezért rengeteg a sürgős
tennivaló. Egyik legkomolyabb
feladatunk a tejcsarnok korszerűsí
tése, ígéret szerint a költségekhez
a kemenesmihályfaiak is hozzájá
rulnak, mert ők is ide hozzák a te
jet
Meg kell oldanunk az orvosi
rendelő tatarozását, be kell fejez
nünk a művelődési ház rendbetéte
lét. Az Árpád utca teljes hosszában
meg kell oldanunk a vízelvezetést,
és megépítjük a bejárati hidakat is.
A maradék pénzből pedig a Rákó
czi úti buszmegálló vízelvezetését
kívánjuk megcsináltatni. Járhatóvá
kell végre tenni a mezei útjainkat!
Elsősorban a Főnyes és a Kávás
útra gondolok, amik szinte teljesen
járhatatlanok. A köztemetőnkbe
egy védőfalat húzunk, ami véd a
szertartások alatt az időjárási vi
szontagságoktól, és ott umás te
metkezésekre is lehetőséget terem
tünk. Pótolnunk kell egy részen a
régi temető kerítését is.
Elkészült falunk múltjának fel
kutatása, és kész az egyháztörténeti
kutatás. Megtörtént a falucímer fel
kutatása. Bár ennek elkészítésére a
képviselő-testület nem szándéko
zik áldozni, bízom abban, hogy rö
videsen községünknek is lesz cí
mere, ami a falu önbecsülését is
jelzi.
Völgyi László
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Próbaüzem után: évi 350 tonna
hulladékot semmisítenek meg
Tavaly október elsején, a Szombathely-Győr közötti vasútvonal
fennállásának 125. évfordulójára rendezett megemlékezés keretében
került sor a veszélyes hulladékégető-berendezés átadására Celldömöl
kön.
A Shenandoah P60-M2 névre keresztelt, amerikai gyártmányú be
rendezés a legkorszerűbbek közé tartozik. Az országban csupán egy
helyen működik hasonló paraméterekkel rendelkező hulladékégető.
A MÁV 42 millió forintos beruházása - egy hónapos próbaüzemet
követően - februárban kapta meg a Környezetvédelmi Főfelügyelő
ségtől a végleges fennmaradási engedélyt. Az elvégzett mérések bi
zonyították: a rendező-pályaudvarnál lévő égetőmű megfelel a jelen
leg hatályos előírásoknak. Szilárd anyag, kén-dioxid, nitrogén-dioxid,
szén-monoxid kibocsátása egyaránt jóval a megengedett határértékek
alatt van. A két fokozatú, szabályozott égés biztosítja azt, hogy kör
nyezetet szennyező anyagok ne kerüljenek a levegőbe.
Az égetőberendezést eredetileg kórházakban keletkező veszélyes
hulladékok megsemmisítésére fejlesztették ki. Celldömölkön elsősor
ban a vasúton keletkező veszélyes anyagok - főként olajos hulladékok
- elégetése zajlik majd, erre kért a MÁV engedélyt Jelenlegi elkép
zelések, tervek szerint évi 350 tonna hulladék érkezik a celli égetőbe
a MÁV hálózatából és a város vonzáskörzetéből. Az égetés során
keletkezett salakot pedig Aszódra szállítják majd. A vasút szakem
berei bíznak abban, hogy megrendelésben nem lesz hiány. Már csak
azért sem, mert egy közelmúltban kibocsátott kormányrendelet szerint
- amely a veszélyes hulladékokkal való bánásmódot szigorítja - a
különféle cégeknek, vállalatoknak gondoskodniuk kell majd veszé
lyes hulladékaik megfelelő kezeléséről.
Kiss V.
Fotó: Völgyi L.

Egy üde kép
a belvárosból
Csupa napfény, derű. A fák
frissen felnyírva, sehol egy da
rab szemét. Még a parkoló ko
csi Is tiszta, ha nem Is fiatal.
Jó volna sok ilyen zugot len
csevégre kapni...!
VX.

Apróhirdetés
Sághegyen telek eladó 400
négyszögöl, fele szőlő, fele gyü
mölcsös, új pince, víz, villany
van. Érdeklődni: egész nap.
Telefon: 8-17-ig 422-034.
17 után 420-197.

ÁRFIGYELŐ

Hol mennyibe kerül a tőkehús?

Felújítjuk egy régebbi rovatunkat, amellyel a bevásárló háziasszonyoknak igyekszünk a segítségére
lenni. Igaz, most egy kicsit más formában tesszük. Ezúttal a tőkehúsok árának néztünk utána.
Jééé
Ság
ÁBC
Csótár
Korona
Rövidkaraj
720
768
775
775
699
Hosszúkaraj
700
768
760
760
699
Comb
680
685
760
679
760
Lapocka
660
639
610
750
750
Tarja
580
575
585
610
610
Oldalas
510
515
485
540
540
Dagadó
630
635
600
740
740
Összeállítottuk: 1997. március 18-án

A celldömölki óvodák
nyári takarítási
szünete
Alsósági óvoda: július 21-étől
augusztus 29-éig.
Koptiku. ővoda:július 28-ától
augusztus 29-éig.
Szalóky u. óvoda: július 7-étől
augusztus 31-éig.
Vörösmarty u. óvoda: július
28-ától augusztus 31-éig.
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A Pápociak Baráti Köre
az idegenforgalmat akarja fellendíteni
Az aprócska falvak, az érintetlen természet széps:gét mindig a
messziről jött idegen veszi észre jobban, mint az ott élők. Foko
zottan így van ez, ha valaki gyermekkorának szép emlékeit ke
resve látogat vissza a szülőfalujába. Szómára a tér és idő táv
lata mindent megszépít, míg azok, akik ugyanott élték le életüket,
nemigen értik, mit is talál az elvándorolt annyira csodáinivalónak.
Valahogy így van ez Pápoccal
is, amely Kemenesalja olyan te
lepülése, amely az utóbbi évtize
dekben
jelentós
presztízs
veszteséget szenvedett A valaha
csaknem kétezer lakosú faluból
tömegesen vándoroltak el az ér
telmiségiek a városi lét, a jobb
megélhetés reményében, úgy
hogy a lakosság a negyedére
apadt. Az iskola 1960-ban meg
szűnt, mert a kis gyereklétszám
mal nem volt érdemes fenntarta
ni, dolgozni csak a téeszben le
het. Ha sürgősen nem sikerül va
lami kitörési pontot találni, a
község sorsa végleg megpecséte
lődhet. Ám azoknak, akik itt él
nek - beleértve a községi önkor
mányzatot is - mindennapi meg
élhetési gondjaik, a gázbevezetés
költségei, a naponkénti ingázás a
munkahelyekre, felemészti ere
jüket A változtatás, a művelő
dés, vagy épp a vállalkozás iránt
nemigen érdeklődnek.
Nem úgy az innen elszárma
zott családok, akik tavalyelőtt
augusztusban egyesületet hoztak
létre Pápociak Baráti Köre né
ven. A nagyvárosokban gyökeret
vert, többségükben sikeres élet
utat bejáró emberek eltökélték,
hogy mind szellemi, mind anyagi
tőkéjüket latbavetik szűkebb pát
riájuk felemelkedése érdekében.
Működésük első másfél évében
azonban nem igazán sikerült fel
ébreszteni a helyiek aktivitását.

Jóllehet, kulturális rendezvénye
ik kedvező visszhangra találtak,
akkor azonban, amikor valami
lyen közös akcióra hívták a la
kosságot, csak kevesen mozdul
tak.

unokáit. Ha az egyházközséggel
sikerül addig megegyezni, akkor
az öt szobás, fedett verandás, ki
használatlanul álló parókián, ha
nem, akkor pedig a volt iskolaé
pületben. A Rába közelsége, a
festői táj sokszínű elfoglaltságot
kínál a t;íborozóknak. A strandoláson kívül végezhetnek termé
szeti megfigyeléseket, ismerked
hetnek a környezetvédelemmel.

UJ K E M E N E S A L J A
zás is ráférne. Bizonyára sok tu
rista zarándokolna ide szívesen,
ha egy kicsit jobb „reklámot"
kapna. Az épületet övező, elga
zosodott Erzsébet-kert rendbeté
telére az egyesületi tagok fűnyí
rót, metszőollót, kapát ragadva
tavaly már tettek erőfeszítéseket.
Most egy picit ismét léptek előre.
A látogatók tájékoztatására a ká
polna rövid történetét kifüggesz
tették a műemlék falán, egyelőre
magyar és német nyelven, s már
készül az angol és francia ismer
tető is.

*
Már több éves gyakorlat foly-

*

Az egyesület tagjai azonban
nem veszítették el lelkesedésü
ket Idei programjukban olyan
célokat fogalmaztak meg, ame
lyek sokak tetszésével találkoz
hatnak, a helyi adottságokra épí
tenek, ugyanakkor megvalósítá
sukhoz nem kell sok pénz. Első
sorban az idegenforgalom fej
lesztésére gondolnak, ketten kö
zülük már be is léptek a Falusi
Turizmus Vas megyei Szövetsé
gébe. A vendéglátás feltételeit
eddig jelentősen rontotta, hogy a
faluban sehol nem lehetett meleg
ételt kapni. Nemrégiben azonban
a falu központjában Figder De
zső mesterfelszolgáló, a helyi
kocsmáros dinasztia sarja gyors,
házias ételeket kínáló vendéglőt
nyitott. A vállalkozó, aki szintén
tagja az egyesületnek, és jelentős
vendéglátós tapasztalattal rendel
kezik, meggyőződéssel vallja,
hogy a magyar ember kiszorult a
Balaton partjáról. Márpedig ha
valaki olcsó, nyugalmas pihenés
re vágyik, Pápoc ideális ilyen
célra.
Ezen a nyáron már a faluban
szeretnék táboroztatni az elszár
mazott családok gyermekeit,

Rossz idő esetére számítógépes
oktatást is terveznek a számukra,
amin a faluban lakó gyerekek is
részt vehetnek. A felügyeletet,
oktatást ugyancsak pápoci szár
mazású pedagógusokkal oldanák
meg.
A Rába-parti strandot esőbeál
lóval, illemhellyel kívánják kom
fortosabbá, a turisták számára
vonzóbbá tenni. Nagyban fellen
dítené a település forgalmát, ha
sikerülne a Szentgotthárdtól
Győr fele tartó Rába-túrákat
megállítani Pápocon. Az itt sátrat
verő kajakozók megtekinthetnék
a falu méltatlanul mellőzött, ér
tékes műemlékét
A tizenharmadik századból
származó kápolna ügyét különö
sen szívükön viselik az elszárma
zottak. A román stílusban épült,
lóhere alaprajzú, fazsindelyes te
tőszerkezetű épület legfontosabb
történeti műemlékeink közé tar
tozik, ám jelenleg nem használ
ják, szellőztetni is gyakrabban
kellene, sőt a több mint 30 évvel
ezelőtti felújítás óta már a tataro-

tatódik a búcsú alkalmából ren
dezendő kápolnatárlattal, illetve
komolyzenei koncerttel. Ugyan
csak korábban megkezdett mun
ka érkezik a befejezéséhez a Hor
váth István kenyéri esperes által
megírt terjedelmes falutörténet
lerövidítésével és kiadásával. A
kétszáz oldalasra tervezett, fo
tókkal illusztrált, és a helyi auto
didakta költő, Horváth Fidelné
(Betti néni) verseivel fűszerezett
krónika kiadásához már gyűjtik a
szponzorokat, és még ebben az
évben szeretnék a falubeliek ke
zébe adni.
Az idén először szerveznek
osztálytalálkozót a Pápocon
1962 és 1967 között végzett diá
koknak és tanáraiknak. Az anya
gi források koncentrálására pedig
rövidesen létrehozzák a Pápocért
Alapítványt. Ezen kívül újabb
„nagytakarítások",
faluszépítő
akciók is szerepelnek a terveik
között. Talán az idén már többen
állnak be a kapáló, gyomláló, bo¬
zótirtó lokálpatrióták közé.
Tersztyánszky Krisztina
Fotó: Új Kemenesalja archív
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Celldömölk évszázadai
16. Városunk a dualizmus korszakában
A millecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan, sze
retnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk történetéről,
múltjáról, fejlődéséről azért, hogy jobban otthon érezzék magukat
benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való felelősségtudatuk
egyre jobban szívükbe gyökerezzék. Ha olvassák és kérdéseik merül
nek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is kapnak.
A szabadságharc leverése után
a Bach megtorlás és elnyomás
korszakában, a „rebellisfészek"
káinbélyegének cürikéjével meg
bélyegzett mezőváros lassan
ocsúdik és fokozatosan magához
tér a vereség okozta kábulatból,
és kisebb megtorpanás után to
vább halad a magabiztos fejlődés
útján. A korabeli híradásokból
úgy látjuk, hogy nem ötletszerű
en kapta a megbélyegző címkét
az állami hatóságok hivatalosai
részéről. A műkedvelő rendezvé
nyek, hangversenyek, bálok mű
soraiban azt olvassuk, hogy akik
megjelentek, mind öltözetre,
mind nyelvre magyarok voltak, s
a vigalom a Rákóczi-indulóval
kezdődött, és a Hazádnak rendü
letlenül dallamával végződött,
melyet a közönség is énekelt,
ami által kifejezést akart adni
azon érzületének, mely a vidék
lakóit lelkesíti. Más alkalommal
a horvát szűkölködők javára (!)
rendezett hangverseny alkalmá
val a kiscelli Koronában Hazáról
és Honfidal Petőfitől, Lesz még
jobb világ című andalgó Frank
Ignácztól, Árpád Garaytől, nép
dalok Takács Elek szolgabíró
előadásában s más hasonló mű
sorszámok hangzottak el. S vé
gül: „Hinmusz Kölcseytől, elő
adták karénekben többen". Va
csora közben Szelestey László
költő elszavalta Széchenyi halá
lára című, a műsorban nem enge
délyezett költeményét. A nők
ezen az alkalmon mind gyászru
hában jelentek meg.
Amikor manapság olvassuk
ezeket és több más idézhető ese
ményeket Kis-Czell társadalmi
életéből, a száz esztendőnél is
idősebb korszakból az őszintén
megnyilatkozó
tudósításokat,
megkap bennünket a hazafias ér
zületnek az a hevülete, amely a
holt szavakból is kisugárzik, s
amely ma hiányzik! A mai
könnyed és sommás ítélkezés tán
azt mondhatja róluk: sovinizmus.
Ámde mindent a kor lelkületéből
kell megítélni és megérteni, s
szabad értékelni! Egyáltalán nem
lehet figyelmen kívül hagyni azt
a tényt, hogy a legsötétebb Bachkorszak évei ezek, amely ekkorra
már veszített eredeti féktelen ter-

rorizmusából. A kiegyezés időszaka előtti évtized, amikor a
szállongó hírek a császár (I. Ferencz József) országgyűlés öszszehívására készül. Ekkor, ilyen
időkben a Rákóczi-indulót, a
Szózatot, a Himnuszt énekelni
nyilvános társadalmi összejöve
teleken, mindezek mellett ma
gyar ruhával, tánccal {csupán
magyart, csárdást, négyest, kör
táncot) kifejezésre juttatni a
belső érzelmeket - mindezek
forradalmi tettek!! Micsoda
változás ez Kis-Czellben az év
tizedekkel korábbi időszakhoz
képest!
A kulturális és gazdasági élet
fejlődése sem áll meg. Kis-Czell
székhellyel megalakult 1860-ban
a „Kemenesi Olvasó - és Fiók
gazdasági Egyesület". Elnöke
„az egyletet indítványozó Takács
Lajos lőn, jegyző pedig Szelestey
László ismert költőnk. Az alaku
ló gyűlést vidám magyaros lako
ma követte."
Az egyesület megalakítása nö
vekvő, fokozott igényt fejez ki
úgy a közművelődés, mint a gaz
dasági élet területén. A fejlődés
iránya tehát töretlen, világos és
egyértelmű. A 19. század máso
dik feléből sok megbízható ada
tunk van erről. Adat van önkép

Kis-Czell a múlt század közepén

zőkör alakulásáról, már nem ke
rülik el városunkat a különböző
vándorszínész-társaságok: Ba
logh, Dobó, Hevesi, Hubay, Már
ton, Völgyi. Van híradás közfür
dő megnyitásáról. A sportszen
vedélyt több alkalommal is az
agarászverseny és a lóverseny
képviseli, de tekeverseny is sze
rez izgalmakat. Tudunk műked
velő előadásokról és hangver
senyekről. A századforduló előtt
megjelenik az első önálló hetilap.
Nemesdömölkön is Olvasókör
működik.
E rövid felsorolás csak utalhat
arra, hogy milyen szellemi s tár
sadalmi mozgás van a nagyköz
séggé lett mezővárosban, amit
elősegített az is, hogy Kis-Czell
járási székhely lett különböző hi
vatalokkal és gyors ütemben fej
lődő vasúti csomóponttal!
A mezőváros életére nézve a
szabadságharc utáni hivatalos
összeírások részletes képet ad
nak. Ezek közül az 1869. évit
vesszük itt alapul, mert minden
részletre kiterjedően alapos. Az
összes házak száma: 86, ebből
egyházi: 3, iskola: 1, magánépü
let: 82, földszintes: 77, emeletes:
9, csak középület: 3, középület és
lakás: 1, csak lakás: 15, lakás és
üzlet: 67, a tulajdonos és családja
lakja: 682, cseléd 161, összes la
kos 843. Ezek közül férfi 435, nő
408; vallási megoszlásuk: róm.
kath. 635, evangélikus 84, refor
mátus 2, zsidó 122. - Csak olvas
ni tud 13 férfi és 43 nő; olvasni
és írni is tud 319 férfi és 223 nő;
nem tud sem írni. sem olvasni
103 férfi és 140 nő; százalékban:
férfi 84,8, nő: 62,6! Nincs szé
gyenkezni valója a mezőváros
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nak, mert a járási arány 70,8, il
letve 46,9, míg a megyei arány
61%, a nőknél pedig 37,5% az
írni, olvasni tudók száma.
Iparosok száma: 90, akik 96
segédet, munkást foglalkoztat
nak. - önálló kereskedő: 19-14
segéddel. - Szállítási vállalkozó:
2, ennél hivatalnok: 2, munkás:
5. Az összeírásból megtudjuk,
hogy a lakosok közül pap 6, ta
nító 4, megyei közhivatalnok 3,
községi közhivatalnok 2, művész
1, ügyvéd 2, orvos 3, bába 1,
gyógyszerész 1, birtokos 10, gaz
datiszt 1, éves szolga 42, napszá
mos 9, személyi szolgálatokat
teljesítők 130.
NEMESDÖMÖLK:
összes
házak 86, ebből egyházi középü
let 1, iskola 1, magánépület 84,
földszintes 83, emeletes 1, összes
lakos 653; férfi 306, nő 347; val
lási megoszlásuk: róm. kath. 419,
evangélikus 201, református 5,
zsidó 28; írni, olvasni tud 57,4%
férfi, 38,9% nő. - Iparos 16, se
géd 10; önálló kereskedő 10, se
géd 3; szállítási vállalkozó 1. Van 2 vak férfi és 2 vak nő.
A kiegyezés után 1869-ben
megalakul a „Kis Czelli Takarék
pénztár", alaptőkéje a századfor
duló előtt 50 000 forint. De 1899ben csődbe ment, igazgatója
Rosenberg Lajos Amerikába
szökött. Ez megrendítette a bi
zalmat a másik két intézet, a
„Kemenesaljái
Takarékpénz
tár" és a „Kemenesaljái Köz
gazdasági Hitelbank Rt." iránt
is. Művelődés területén hatal
mas előrelépés az apátság le
ányiskolájának
megnyitása
1891. október 5-én!
Nádasdy Lajos
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Szakmai tanácskozáson vettek részt a sághegyi szőlősgazdák
Február 27-én a mostoha időjárás ellenére is
volt érdeklődés a meghirdetett program iránt,
Fehér Tamás szőlőjében megtekintették a 2-3
éve telepített keszthelyi kísérleti szőlőfajták ígé
retes egyedeit. Tévednek, akik azt hiszik, hogy
ebben a korai időszakban nem lehet ilyen be
mutatót tartani. A jelenlévők számára a minta
szerű telepítési rendszer önmagában is élményt
jelentett
A fajtákról előbb Fehér Tamás saját tapasz
talatait mondta el, majd dr. Bakonyi László, a
Pannon Agrártudományi Egyetem keszthelyi
adjunktusa szólt a fajtákat jellemző tulajdonsá
gokról: kedvezőbb érési idő, magasabb must cu
korfok, szép savak stb. A terület fekvése, a talaj
minősége mellett fontos szerepe van a jól meg
választott vadalanyoknak, nemcsak a növeke
désben mutatnak eltérést a beléjük oltott nemes
vesszők, hanem a savakban, a cukorfokban és a
mennyiségben is - hangsúlyozta az előadó.
Azonos, de különböző alanyokra oltott fajták
növekedésbeli különbségére is láttunk példát.
Délután 5 órakor a kemenesaljai Művelődési
Központban, ahol minden székre került érdek
lődő, dr. Bakonyi László Merre tart a magyar
szőlőtermesztés? címmel tartott érdekes, sok

;
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gondolatot ébresztő előadást. A kérdések és vá
laszok után láthattuk a Cserszegtomaji Kísérleti
Telep szőlőfajtáit érésidőben felvett film segít
ségével. Majd borkóstoló következett a három
éves telepítésű fajták első terméséből. Egyönte
tűen állapítottuk meg: kitűnő borokat ízlelhet
tünk, amit ezúton is megköszönünk Fehér Ta
másnak. A rendezvény szakmai részére később
még visszatérünk.
Dr. Bakonyi László, mint a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa tagja, előző nap részt vett a
Balaton-felvidék hegyközségi tanácsainak ülé
sén, ahol egy 7 pontos követelést fogadtak el a
termelőket sújtó intézkedések megszüntetése ér
dekében. Bizonyára nem árt, ha megismerjük
tiltakozásuk tartalmát
1. A kormány azonnal minden lehetséges esz
közzel számolja fel az évek óta növekvő mértékű
borhamisítást! Akadályozza meg a szőlőt sosem
látott bornak nevezett italok készítését és forga
lomba hozatalát! Ezeket kobozza el, semmisítse
meg, előállítóit, forgalmazóit példásan büntesse
meg, a borászati tevékenységtől tUtsa el!
2. Az adózás legyen egyszerű, áttekinthető,
versenysemleges!
3. Az Európai Unió bortermelő országaihoz

hasonlóan szüntessék meg a bor fogyasztói adó
ját!
4. Az 1996. évhez hasonlóan az előállított
szőlőbortermékek tartozzanak az őstermelői
körbe, kompenzációs felárat biztosító értékesí
téssel.
5.1 millió forint árbevételig a termelők teljes
adómentességet élvezzenek!
6. Az egyszerűsített őstermelői igazolvány a
mezőgazdaságban előállított termékek összeg
zéséhez nyújtson segítséget a reálisan tervezhe
tő jövőbeni szabályozás érdekében! A hegyköz
ségi tagok csak a hegyközségnek szolgáltassa
nak adatot, fizessenek járulékot csak e szerve
zettől származó igazolások biztosítsák különbö
ző kedvezmények igénybevételét! A szőlő mint nemzeti kultúránk része, tájalkotó elem
megőrzése érdekében készüljön hosszú távon
alkalmazható és kiszámítható támogatási és el
vonási rendszer, amely szervesen illeszkedik a
vidék fejlesztési koncepciójához!
A hetedik pont kifejti, amennyiben a követe
lések jogi hátterét a kormány nem teremti meg,
a hegyközségi tanácsok megmozdulásokat szer
veznek.
Káldos Gyula
Fotó: Új Kemenesalja archív
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FIGYELEM!
Autópiacot rendezünk
a KORONA ABC előtt lévő piactéren
minden páros hét szombatján.
VÁRJUK

ÉRDEKLŐDÉSÜKET.
Polgármesteri Hivatal, Celldömölk
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Újdonság a könyvtárban
Szilágyi Gábor: Magyar fotográfia története Budapest, 1996.
Életünk ma már elképzelhetetlen a vizuális megjelenítés szám
talan formája nélkül. Kévésünk
nek jut az eszébe, hogy mindez
meglétének alapja a fénykép.
1839-ben csupán néhány soros
hírből értesülhetett a magyar kö
zönség a Hasznos Mulatságok
hasábjain Daguerre találmányá
ról, a camera obscuráról, ami a
fényképet elindította világhódító
útjára. Ettől a közleménytől kö
veti végig a magyar fényírás tör
ténetét 1914-ig Szilágyi Gábor
kézikönyve. Számos, mára már
feledésbe merült eljárás leírásá
val és fényképész nevével talál
kozhatunk a tudományos igény
nyel, de a nagyközönség számára

is közérthetően megírt értekezés
ben. Főleg a korabeli írásos és
fényképezett anyagból meríti in
formációit, és a teljes feltárásra
törekszik. Kár, hogy - leszámítva
a fedőlap fényképét - illusztráci
ós anyag nem szerepel a könyv
ben.
Remélhetőleg - hamarosan - a
20. századi magyar fényképezés
története is elkészül, és az illuszt
rációs anyag kiadása - akár kü
lön kötetben - is megjelenik. Ez
zel is növelve a jó és használható
fotós könyvek számát, amelyek
megjelentetésével
az utóbbi
években nem igen dicsekedhet a
magyar könyvkiadás.
Györe Géza

Ne feledje!
Új Kemenesalja kéthetente!

A SZŐLŐBEN
Az elvégzett rügyvizsgálatok ismeretében végezhetjük a metszést.
Ezt akkor tesszük szakszerűen, ha a metszés mértéke megfelel a tőke
termőerejének. A vesszőtermés alakulása jól utal a tőke erőállapotára.
Ha sok hónaljhajtás volt a tőkén, a termővesszők durván erősek, akkor
nem volt kielégítő a terhelés. Ha sok a ceruzavastagságúnál véko
nyabb vessző, akkor az arra utal, hogy túlterheltük a tőkét, vagy
gyenge a tápanyag-ellátottság. Tapasztalatok szerint a 6 mm-nél vé
konyabb vesszőket csak egy, a 6-8 mm vastag vesszőket 2 rügyre
célszerű metszeni. A vastagabb vesszőkön ennél is több szemet kell
hagyni. Szálvesszőnek a 6-8 mm átmérőjű vessző a legalkalmasabb.
A metszést követi a lemosó permetezés, amelyet fagymentes időben
áztatásszerűen kell végezni. A károsítók ismeretében el lehet dönteni,
hogy a lisztharmat, az atkák, vagy a pajzstetvek ellen hatásosabb
készítményt használjunk-e.
Felhasználható készítmények:
Báriumpoliszulfid (szilárd mészkénlé) 5%-os töménységben (50
dkg szer 10 liter vízben) elsősorban a lisztharmat ellen hatásos, de jó
atkagyérítő is.
Nevikén 3-5%-os oldata (3-5 dkg szer 10 liter vízhez) egyaránt jó
atkagyérítő és lisztharmat-megelőző.
Novenda 2%-os oldata (jelenleg még engedéylezés alatt) a gomba
betegségek mellett az atkák, a pajzstetvek és hernyók ellen is hatásos.
Erős méreg! Élelmezésegészségügyi várakozási ideje 60 nap. Ezt a
köztes termesztésnél is figyelembe kell venni!
A GYÜMÖLCSÖSBEN
A csonthéjasok metszését márciusban, a fagyok elmúltával végez
hetjük. Az őszibarack metszését viszont rügypattanásig nem célszerű
elkezdeni. Az almatermésűek metszése és ápolása folytatódhat. A
befejezett mechanikai ápolás után gyümölcscsoportonként a követke
ző szerekkel végezhetünk lemosó permetezést:
Alma, körte, birs
Nevikén 3-5%-os töménységben (3-5 dl szer 10 liter vízhez).
Báriumpoliszulfid 5%-os töménységben (50 dkg szer 10 liter víz
hez).

Nagy István: Szenvedők
Agrol és Agrol-Plusz 4-5%-os töménységben (4-5 dl szer 10 liter
vízhez).
Novenda 2%-os töménységben (2 dl szer 10 liter vízhez).
Gyümölcsfaolaj 5%-os töménységben (5 dl szer 10 liter vízhez).
Gyümölcsfaolajjal csak háromévenként szabad a fákat permetezni,
akkor is csak erős kaliforniai pajzstetű esetén indokolt!
őszibarack, kajszibarack
Rézoxiklorid 50 WP 0,3-0,4%-os töménységben (3-4 dkg szer 10
liter vízhez).
Bordói por és lé 1%-os töménységben (1 dkg/dl 10 liter vízhez).
Champion 50 WP 0,2-0,3%-os töménységben (2-3 dkg szer 10 liter
vízhez).
Rézkén 650 FW 0,4-0,5%-os töménységben (4-5 dl szer 10 liter
vízhez).
Cseresznye, meggy, szilva, ringló
Báriumpoliszulfid 5%-os, Novenda 2%-os töménységben (50 dkg
szer, illetve 2 dl szer 10 liter vízhez).
A ZÖLDSÉGESKERTBEN
Sok bosszúságtól kíméljük meg magunkat, hajói előkészített, üle
pedett magágyba, helyes vetési mélységbe vetjük zöldségmagjainkat.
Különösen a tavasszal ásott kertekben laza a vetőágy. A laza földben
könnyen túl mélyre kerül a parányi mag, innét nem tud kikelni. Sokat
segít a kelésben, ha a nyirkos vetőbarázda aljához tömörítjük a magot
és a takaróföldet. A takaróföld vastagsága ne legyen több a vetett mag
átmérőjének tízszeresénél.
Március elejétől - amint a talajra rá lehet menni - a hidegtűrő
fajtákat vethetjük, mint a borsót, a hagymákat, a spenótot, a sárgaré
pát, a petrezselymet és a pasztinákot. A borsófajták közül először az
igénytelenebb kifejtő fajtákat érdemes vetni. Ilyen például a Rajnai
törpe, a Debreceni sötétzöld, a Debreceni világoszöld, a Glória de
Quimpcr. Lehetőleg 25 magnál többet ne vessünk folyóméterenként.
A hagymafélék vetésénél különösen vigyázzunk a vetőbarázda nyir
kosságára és a vetés mélységére, mert ezekre fokozottan érzékenyek.
Optimális vetési mélység 2-3 cm.
Petrezselymet és sárgarépát csak mélyen művelt, jó szerkezetű ta
lajban szabad vetni. Ellenkező esetben „százlábú", elágazó lesz a termés.
Bakhátas termesztési móddal is elkerülhető a gyökerek elágazása.
A talajlakó kártevők ellen a vetéssel egy időben tudunk védekezni.
A közismert Basudin 5 G (35 g/m , vagy 1,5-2 g/ím) mellett hasz
nálhatjuk a Diazinon 5 G (35 g/m ), a Galition 5 G (30^0 g/m ) és
a Counter 5 G (20-25 g/m ) készítményeket.
Dr. Hollósy István
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VASI JÓZSEF

Böjti szelek
Gyászt dalol tetőn a vihar
tépi a fákat az orkán
reszket a testben a lélek
bömböl a félelem vélek
ahogy csak kifér a torkán.
Irgalmazz Isten a létnek!
Megöltek valakit máma...
S míg a holt nem kerül sírba
elemek gyászolják sírva,
így tartja nálunk a fáma.
Menekül a nap az égről.
Arcán a felhő-gyász-fátyol...
a füvek mind földre esnek...
irgalmazz Uram a testnek...
mert minket senki se pátyol.
Van, de nem gyilkosság, vétkünk.
Élet és vér nekem is szent.
Igaz, mint tudunk, úgy élünk...
Törődnél csak kicsit vélünk!
Nem feszítettünk mi Istent.
Tenyered nehéz - ránk tetted csendben nyomorgunk alatta
míg a farizeus s főpap
gazdagszik, hízik nap mint nap
búsul a nép - istenadta.
Ezért zúg tetőn a vihar...
a fákat tépi az orkán...
a testben reszket a lélek
s bömböl a félelem vélek
ahogyan kifér a torkán...
1995

ÚJ K E M E N E S A L J A

Kis-Czell 125 éve csomópont lett
Rögtön arra kell olvasóink figyelmét fel
hívnunk, hogy nem a múlt évben megtartott
jubileumi ünnepséghez térünk vissza. Való
jában akkor még arra a 125 évvel korábban
bekövetkezett, életet és jövőt meghatározó
eseményre emlékeztünk, amikor begördüli
Kis-Czellbe az első vonat, új, szebb jövő ígé
retét hozva nem csupán a mezővárosnak, ha
nem a vonzáskörzetébe tartozó apró kis fal
vaknak, egész Kemenesaljának. Ekkor azon
ban még nem csomópont, csupán egy a
Győr-Kis-Czell-Szombalhely állomások kö
zött, s az állatszállítmányok részére egyetlen
itató és etető állomás. Arra is kötelezve, hogy
az utazóközönség számára, igényeinek meg
felelő és kényelmét szolgáló étkezési és pi
henő lehetőséget kell biztosítani. Egy eszten
dő elteltével 1872. október 3-ával a Székesfehérvár-Kis-Czell vonalszakaszon is megin
dult a teljes forgalom, és ezzel csatlakozó ál
lomássá, hivatalosan: kis csomóponttá lett a
mezőváros!
Néhány év leforgása alatt - még mai mér

cével mérhetően is - hatalmas eredményt
produkált az áru- és személyforgalom. Az
1875. évi adatok jól bizonyítják ezt, és ezen
lemérhető, mekkora hatással, lendítő erővel
volt ez városunk fejlődésére is. Személyfor
galom: az I . osztályon 5300, a U. osztályon
59 499, a IJJ. osztályon 277 605, a IV. osz
tályon 230 213 civil személy + 12 382 katona
utazott Áru- és teherforgalom: poggyász és
gyorsáru: 84 744 mázsa, teher: 5 107 743
mázsa.
Az 1875. évi üzleti eredmény: összes be
vétel 1 429 174 frt 27 kr; összes kiadás: 1
200 502 frt 02 kr; marad tiszta bevétel 228
672 frt 25 kr.
A Magyar Compass korabeli évfolyamai
ból még arról értesülünk, hogy a szárnyvo
nalakon 1883-ban az építéskor készített fa
vázas hidakat vasszerkezetűékkel
cserélték
ki a forgalomnövekedés és elhasználódás
miatt, a biztonságosabb közlekedés érdeké
ben.
Nádasdy Lajos

Adalék kórházunk történetéhez
Kórházunk múlt évi jubileuma alkalmából megjelent tartalmas, és a kezdeti társadalmi
mozgalom megindulásától napjainkig tartó, sőt folyó mindennapjait elibénk táró könyvben
pár mondatban szó esett arról, hogy az épület hamarosan omladozni kezdett. Alig telt el fél
évtized a megépítés óta, egy 1901. évi őszi híradásban olvasunk kissé meghökkenve a mun
kálatokról. Arról ugyanis, hogy a kis-czclli közkórház alapozási munkálatai serényen folynak.
A munkálatokat Stetka Péter, a Kemenesalján jól ismert és nagyon jó hírnek örvendő vállal
kozó építőmérnök irányítja. Az a reménysége a város vezetőségének, hogy a munkálatokat
az év végéig befejezik. Természetesen a korábbi munkákkal kapcsolatos kritika sem hiányzik,
s így szól: „A napokban volt alkalmunk meggyőződni arról a felületes és vétkes könnyelmű
séggel készült slendrián munkáról, mellyel a kis-czelli közkórházat építették drága pénzen."
Azt hisszük, manapság ez a megrovó, súlyos kritika hasonlóképpen sok építkezésről elmond
ható...
Nádasdy Lajos

Hová fizessük adónk egy százalékát?
Alábbi összeállításunkkal azoknak a celldömölki, illetve kemenesaljai
olvasóinknak szeretnénk a segítségére lenni, akik személyi jövede
lemadójuk egy százalékát celldömölki, kemenesaljai alapítványok, intéz
mények javára szándékoznak eljuttatni. Az 1996. CXXVI. törvény értel
mében az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk egy százalékát
az úgynevezett kedvezményezett javára utalhatják. Az elmúlt napokban
megpróbáltunk listát készíteni azokról az alapítványokról, intézmények
ről, amelyek környékünkön a törvény értelmében kedvezményezettnek
számítanak: az alapítványoknak 3 évnél régebbinek, pártoktól független
nek kell lenniük, és nem lehet köz-, illetve társadalombiztosítási tartozá
suk stb.
ALAPÍTVÁNYOK:
Városért Alapítvány, Celldömölk, Temesvár u. 16. Adószám:
19245845-1-18
Célja: Celldömölk város környezetvédelmének, műemlékvédelmének,
a diák- és tömegsport, valamint a kultúra támogatása.
Kemenesalja Kórházáért Alapítvány. Adószám: 19245450-1-18.
Célja: A kórház fennmaradásának elősegítése.
Celldömölki Tehetségekért Alapítvány. Adószám: 19246729-1-18
Célja: A celldömölki Berzsenyi gimnázium tanulóinak anyagi támoga
tása, iskoláztatásuk segítése segélyezéssel, jutalmazással és egyéb más
módon.
Centenáriumi Alapítvány (Eötvös iskola) Adószám: 19246822-1-18
Az alapítvány bevételeit taneszközök beszerzésére fordítja az is
kola.

Eötvös Hagyományok Alapítvány (Eötvös iskola) Adószám:
18880694-1-18
Az alapítvány bevételeivel az iskola programjait igyekeznek színvona
lasabbá, változatosabbá tenni.
Sághegyért Alapítvány. Adószám: 19245883-1-18
Célja: a Sághegy történelmének, szőlőkultúrájának védelme, idegen
forgalmának fellendítése és a Trianoni kereszt emlékének ápolása.
Kemenesalja Közbiztonságáért Alapítvány. Adószáma: 19247768-1-18
Az alapítvány célja a helyi közbiztonság javítása, ennek keretében a
rendőrség, illetve a helyi rendőri szerv anyagi-technikai működési felté
teleinek javítása. Az 1% e célra történő felajánlásával az ö n környezete
közbiztonságának javítására is lehetőség nyílik.
Alsóságért Alapítvány. Adószám: 19246413-1-18
Célja: az alsósági ravatalozó és emlékpark rendben tartása, az orvosi
ellátás műszerezettségének, és a közbiztonságnak a javítása.
Alsósági Evangélikus Egyházközösség. Adószáma: 19893895-1-18.
Felajánlását köszönettel elfogadjuk.
Az ide vonatkozó törvény 4. § (1) k pontja alapján a kedvezményezet
tek közé sorolhatók azok a közművelődési intézmények is, amelyek az
előző három év valamelyikében a helyi önkormányzattól éves támogatás
ban részesültek.
A k pont alapján kedvezményezett:
Kemenesaljai Művelődési Központ, Celldömölk
Adószám: 15423201-2-18
Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár, Celldömölk
Adószám: 15425966-1-18
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A Kemenesaljái Művelődési Központ negyedszázada (1.)
A „ház" jelene
1972. augusztus 18-a Celldömölk művelődési életében jelentős
nap volt. Ekkor adták át rendeltetésének a Kemenesaljái Műve
lődési Központ és az akkor még Nagyközségi-Járási Könyvtár
néven működő, ma Kresznerics Ferenc Könyvtár közös épületét.
Egyben ez a dátum a K M K megalakulásának a napja is.
Pálné Horváth Mária igazga- állításokat szervezünk, nálunk
tót arról kérdeztük, az elképzelé látható Móritz Sándor festőmű
sek szerint milyen rendezvé vész állandó tárlata. Jelenleg hat
nyekkel szándékozzák megünne
pelni a jelentős évfordulót.
- A hagyományos nagyren
dezvények - Alsósági Tavaszi
Napok, Sághegyi Szüret, ünnepi
megemlékezések stb. - mellett
április 12-én népművészeti napot
tartunk. Ekkor bemutatkoznak a
helyi népművészek, a Kemenes
alja Néptánccsoport - az idén ün
nepli huszadik „születésnapját" gálaestet ad, és sor kerül a gyer
mekek részére kiírt pályázat
eredményhirdeatésére is. Azt hi
szem, érdekes elképzelésünk,
hogy ebben az évben a galérián
kiállítók az elmúlt 25 évben sze
repeltek közül kerülnek ki. Min
den művészeti ágazatból lesz ki
állítás.
-Hallhatnánk néhány szót a
tevékenységi formákról, ame
lyek jelenleg működnek a „ház
ban"?
-Elég hosszú a lista. Hozzánk
tartozik a mozi, Alsóságon és
Izsákfán klubunk
működik, különböző klub működik. Szak
évente legalább négy színházi köreink: a képzőművészeti, az
előadást szervezünk, itt működik éremgyűjtő, valamint a bé
a Kemenesalja Néptánccsoport, a lyeggyűjtő. A jelenleg folyamat
majorette csoport, a rock and roll ban lévő tanfolyamok: idegen
formáció és a Kemenesaljái A l  nyelvi, rock and roll, társastánc,
kotók Köre. Képzőművészeti ki jazz balett, néptánc. Végezetül -

de nem utolsósorban - említem a
két alapítványt, amelynek szék
helye nálunk van, és a munkán
kat hivatott segíteni. Ezek a Ke
menesalja néptáncáért, illetve a
Dukai Takách Judit Játékszín
Alapítvány.
Lapunk hasábjain, a sorozat
keretében, az egyes csoportok,
tevékenységi formák elmúlt 25
éves történetével, mindennapjai

val, eredményeivel és gondjaival
részletesebben foglalkozunk.
gy.

Új Kemenesalja:
a celldömölki
családok
80 százaléka
ezt olvassa!

Az Új Kemenesalja szerkesztősége is szeretne hozzájárulni a
kemenesaljai Művelődési Központ negyedszázados történetének
méltó bemutatásához. Felhívjuk mindazokat, akiknek fotójuk
vagy más dokumentumuk van a központ rendezvényeiről, küldjék
el szerkesztőségünkhöz néhány soros aláírással, s mi a lapban
közöljük azokat. Köszönjük az együttműködést!
A Szerk.

r

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP

Legyen Ön is
az Új Kemenesalja
szerkesztője!

Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1997-ben
D egész évre
• félévre
D negyedévre

624 forint,
312 forint,
156 forint.

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel!
Név:
Cím:
Dátum:

Aláírás:

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről olt adnak
további tájékoztatást.

L

J

Várjuk Olvasóink véle
ményét, észrevételeit arról,
miről szeretnének olvasni
lapunkban.
Ha van egy jó Ötletük, ír
ják meg. Ha pedig szeret
nének valamit kérdezni az
illetékesektől, lapunk se
gítségével azt is megtehe
tik. Az idén új rovatokat Is
szeretnénk indítani, ezek
hez munkatársak jelentke
zését várjuk.
Címünk: Új Kemenesalja
szerkesztősége, Celldömölk,
Szentháromság tér 1.
A szerk.
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G Y E R M E K , SZÜLŐ,
CSALÁD, I S K O L A
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Ötvenéves oktató-nevelő munkám, valamint a több ezer csa
ládlátogatás során tapasztaltak tükrében a következőkben azo
kat a kérdéseket, nevelési helyzeteket igyekszem sorba szedni,
amelyek a család által megoldandó feladatként jelentkezhet
nek, s amelyekre vonatkozóan általános érvényességgel adha
tok tanácsot. Egyúttal válaszolni kívánok azokra a kérdésekre,
amelyek a kedves szülőket foglalkoztatják.
K I A FELELŐS A GYERMEKEK NEVELÉSÉÉRT?
A felnövekvő" nemzedék nevelésének tényezői - a felnevelendő
gyermek mellett - a család és az iskola. Azért használom tudatosan
ezt a sorrendet, mert a gyermek az első nevelői ráhatásokat a család
ban kapja, s csak később társul a családhoz az óvoda és az iskola.
Ezzel az időrendbe állítással korántsem akartam a felelősségben vál
lalandó sorrendet kijelölni, de helytelenítek minden olyanfajta meg
fogalmazást, amely szerint a nevelésért csupán az iskolának kell vál
lalni a felelősséget. Néha egyes szülők teljesen az iskolára szeretnék
áthárítani magukról a felelősséget gyermekeik fejlődéséért. A gyer
mek számára a szülői házban kell megteremteni a kiegyensúlyozott
családi életrendet, azt a meghitt, szeretettől átfűtött légkört, aminek
következtében védettnek és biztonságban lévőnek érzi magát. Állan
dóan éreznie kell a gondoskodásnak, a megértésnek a melegét, és
tudnia kell, hogy minden adódó problémájával nyugodtan fordulhat
szüleihez, viszont azt is meg fogja tanulni a helyes irányítás folytán,
hogy neki is teljesítenie kell az irányában támasztott követelményeket.
HOGYAN SEGÍTHETI A SZÜLŐ
GYERMEKÉNEK EREDMÉNYESEBB TANULÁSÁT?
Váljék a gyermek beidegzett szokásává a tanulás. Ez az ő legfon
tosabb munkája, feladata. Annak ellenére, hogy a tanulás egyéni és
társadalmi jelentőségét a gyermek még nem értheti meg, az iskolába
lépés pillanatától a leghatározottabban meg kell követelnünk tőle,
hogy az iskolában és otthon eleget tegyen tanulmányi kötelezettségé
nek. Legyen a munkában kitartó, mélyüljön el benne, ne hagyja abba,
amíg a feladatát el nem végezte, ne kapkodjon, ne ugráljon egyik
feladattól a másikhoz. Munka közben takarékoskodjon az idővel, ne
piszmogjon, dolgozzon tervszerűen a szigorú napirend szerint. A
munkához időben készítse el a szükséges eszközöket, tegye alkalmas
sá munkahelyét. Munka közben is tartson rendet, a feladatok elvég
zése után hozza rendbe munkahelyét, rakja helyükre munkaeszközeit.
Mind a tanulásban, mind a fizikai munkában meg kell követelni tőle
a minőségileg jó munkát. A hanyag, pontatlan, selejtes munkát nem
szabad elfogadniuk, hanem meg kell ismételtetnünk. A látszólag ki
csiny pontatlanságot sem szabad megtűrnünk. Ez nem szőrszálhaso
gatás, hanem harc a gyermek pontatlansága, figyelmetlensége és gon
datlansága ellen. Mindezeket a feltételeket a szülőknek a szigorú el
lenőrzés és a jól megszervezett napirend mellett feltétlenül biztosí
taniuk kell. A napirend a tanuló egy napjának időbeosztása, amelyet
az iskola és a családi otthon közösen állapíthat meg. Ez szabályozza
a gyermek életét a felkeléstől a lefekvésig, a gyermek munkájának,
szórakozásának, pihenésének helyes váltakozását, kijelöli a házi fel
adatokelvégzésének, a játéknak az idejét, a szabad levegőn feltétlenül
eltöltendő időt stb. Az életvitelnek ez a szabályos ritmusa ha beideg
ződik a tanulóba, egész életében áldásos hatású.
A SZÜLŐK KÖZÜL SOKAN MAXIMALISTÁK,
CSAK A JÓ OSZTÁLYZAT ÖRÖM SZÁMUKRA.
NEM IGAZ?
Ami a jó osztályzatot illeti, valóban, a szülők nagyobb része csak
a gyermek osztályzatával törődik. Számukra nagyon nehéz megma
gyarázni, hogy vannak színvonal-követelmények, s hogy a gyermek
nek sem használ a liberális osztályzás, mert nem a jegyért, hanem az
ismeretért kell tanulnia. Vannak tanulók, akiknél a jő képesség szor
galommal is párosul. Általában ők a kitűnőek. A tanulók másik része
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viszont jó képességű, de az otthoni ellenőrzés, akarat és szorgalom
hiányában jóval alul teljesítenek. A tanulók nagyobb része átlagos
képességű, de nem kevés a gyenge képességű tanulók száma sem, s
ezt a szülőknek is meg kell érteniük. Ez utóbbiaktól nem lehet a
maximumot követelni, ez a nevelésben igen káros. Az ilyen gyermekek
akaratát, törekvéseit csak olyan cselekvések fejleszthetik, amelyeknek
célja számukra elérhető, nem haladja meg erejüket, képességüket,
nem kíván tőlük lehetetlent. Lehet, hogy nekik egy közepes, vagy
elégséges érdemjegyért sokkal több időt és energiát kell befektetni,
mint a jobb képességűeknek fele annyi idővel az Ötös osztályzatért
Az ilyen gyermekek számára a szeretet, a bizalom, a megértés és a
türelem jó visszhangra talál. Általános az a tapasztalat, hogy az iskolás
gyermekek szüleinek jó része elégedetlen a tanulmányi eredmények
kel. Jobb bizonyítványt, kedvezőbb osztályzatokat szeretnének látni,
s ezért sok mindent jutalommal, ígérgetéssel igyekeznek elérni a gyer
meküknél, amit pedig helyes szokások következetes kialakításával, a
jó példával és tekintéllyel könnyebben elérhetnek. így az a gyermek
hozzászokik, hogy Örömét ne a saját munkájának gyümölcsében lelje,
ne a szülők dicséretőben, hanem magában a jutalomban. Még kedve
zőtlenebb a helyzete a gyakran fenyített gyermeknek, akinél a kény
szertanulásnak fő rugójává a büntetéstől való félelem válik.
MINTHA A SZORGALOM ÉS AKARAT KIVESZETT
VOLNA A GYERMEKEKBŐL. ÖN IS ÍGY LÁTJA?
Ennek sok összetevője van, több oldalú megközelítést igényel. Ami
a gyermekek munkáját, szorgalmát és tenni akarását illeti, magam is
azt tapasztalom, hogy a szülők egy részének ellenőrző szerepe alig
érvényesül gyermekeik tanulásában. Szabadidejük eltöltésében őket
soha senki nem ellenőrzi. Közülük sokan a felnőtt fiatalok társaságá
hoz csapódva céltalanul bolyonganak a város utcáin, be-betémek a
biliárd-, vagy a játéktermekbe, de nem kevés azon tanulóknak a szá
ma, akik a késő éjszakába nyúló diszkókat is látogatják, mások pedig
a késő estig tartó kerékpárhajszával töltik szabadidejüket. A fentiek
megszüntetésérerendszeresszülői ellenőrzésre, meghitt családi béké
re, nyugalomra és derűre lenne szükség, ami a mai családot sajnos
ritkán jellemzi. Gondoljunk csak az állandó rohanásra, a mindig idő
hiánnyal küszködő édesanyákra, a túlhajszolt, harmadállást vállaló
édesapákra. Az ezekből fakadó feszültség villámai, a családi viszá
lyok, verekedések gyakran a gyermekeket sújtják szavakban, vagy
tettekben.
A rendezetlen, zilált, majd felbomló és újraalakuló családi élet, az
élettársak váltogatása, az alkoholizmussal együtt járó negatív érzelmi
légkör, az állandó bizonytalanság, a nem megfelelő anya-gyerek, apa
gyerek kapcsolat mind-mind kedvezőtlenül hat a gyermek testi-lelki
fejlődésére. A gyermek nem is tudja, kihez kapcsolódjék. Az ilyen
gyermek fizikai és idegállapota hatással van az iskolai magatartására,
tanulmányi teljesítményére is. Figyelmetlenné, érzelmileg labilissá,
gátlásossá válik. Fenyegeti az elmagányosodás, gyakran a közösség
peremére szorul. Az ilyen sivár környezetben nevelkedő gyermekek
szüleinek feltétlenül javaslom a napközis foglalkozást, amely ki
emelkedően jelentős a felzárkóztató nevelőmunkában. A szabály
zóit, helyes életrend, napirend, az otthoni tanulás módjának elsajá
títása és gyakorlása, a szabadidő kulturált eltöltése kedvezően befo
lyásolja a gyermeket, pozitívan kihat otthoni életrendjére, tevékeny
ségére is.
Tapasztalataim elszomorító tanulsága, hogy az iskolában sok a fá
radt, ideges gyermek. Az okok közé tartozik a késő esti vagy éjjeli
tévézés is. Ne csodálkozzunk tehát, ha egy-egy izgalmas (többnyire
felnőtteknek szánt) televíziós program után az iskolában nyugtalanok,
figyelmetlenek, mert a késői lefekvés miatt keveset alszanak. Elszo
morító az is, hogy egyes gyermekek nem kapnak otthon reggelit azzal
az indoklással, hogy a napköziben úgyis reggeliznek. Pedig az ott már
szerény tízórai. Közülük nem egy már jóval korábban érkezik az
iskolába, és csak fél tíz tájban kapja a tízórait. A tanulók másik része
meg azért nem eszik reggelit, mert a szülők által a reggeli megvásár
lására kapott pénzt cigarettára, játékautomatákra, vagy diszkóra gyűj
ti. Csodálkozunk-e, ha egy éhes gyermek a tanórákon nyugtalan,
rosszkedvű, ingerlékeny és nem képes tartósan figyelni. Sajnos a
szülők egy részét nehéz meggyőzni kérésünk indokoltságáról.
(Folytatjuk)
Pataki Márton
nj. tanár
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Gimnáziumi emlékek (1947-1951)

Rendhagyó volt
a századik
születésnap
Németh Józsefné az.: Lampért Rozá
lia 100. születésnapját jöttek ünnepelni a
kemenessömjéni Berzsenyi Dániel mű
velődési házba a község vezetői, a roko
nok és ismerősök. Mindenki együtt volt,
csak az ünnepelt kényszerült távol ma
radni, mert előző nap elesett
Kedves ünnepi műsor után mégsem
maradtak Róza néni nélkül az ünneplők,
mert a község polgármestere, Mesterházy Ilona készített vele egy beszélge
tést az életéről, és ezt hallgatták meg hangszalagról.
Megtudtuk, hogy Róza néninek 7
gyermeke volt, 11 unokája, 28 déduno
kája és 9 ükunokája van. Óhatatlanul
adódott a kérdés: M i a hosszú élet titka?
Róza néni erre azt válaszolta, hogy
szeretni kell Istent, akkor Ő is szeret
rninket, és hosszú élettel ajándékoz meg
bennünket.
Ezután az önkormányzat, majd a pol
gármester ajándékokat adott át, melyet a
néni nevében az egyik lánya vett áL
völgyi

<b^° Ügyfélfogadás
Celldömölk Város önkormányzata Polgár
mesteri Hivatala ügyfélfogadási rendje: - hét
fő: 9 órától 11 óráig, kedd: ügyfélfogadás
nincs, szerda: 13 órától 16 óráig, csütörtök:
8 órától 11.30 óráig és 13 órától 16 óráig,
péntek: 9 órától 11 óráig.
Minden hónap első csütörtökén 9 és 11 óra
között Makkos István polgármester, minden
hónap második csütörtökén 9 és 11 óra között

A SAVARIA TOURIST
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Az iskola hőskorának
mí a tanulói voltunk,
És ebben a hőskorszakban
sokat vándoroltunk.
Tribün alatt, tribün mellett
zajlott a tanítás
Két óra közt költözéssel
történt a lazítás.
Később aztán némiképpen
megjavult a helyzet.
Nem cseréltünk hónaponként,
csak évenként termet
Tornatermet sosem láttunk,
nem is hiányoltuk.
Testnevelést terem hiján,
elméletben kaptunk.
Kispiricsi faluvégén
folyik el a kanáris Néptáncot járt akkor
nemcsak diák tanár is.
Népikollégisták tartották
magasra a zászlót.
Nemsokára szidhatták
atyjukat Rajk Lászlót.
Tanultunk mi sok mindent,
ki és felvonulni.
Millióknak apjáról

himnuszt énekelni.
Azóta már néhányszor
változott a helyzet
Széllel szemben nem lehet,
ezt megjegyezhetted.
Sződd a selymet elvtárs de előbb termelj gubót,
A gubó hernyóból lesz,
hizlaljunk hát hernyót.
De a nyári szünidőben
nem smakkol az etetés.
Fogyókúráznak a hernyók,
el is pusztult nem kevés.
Már minálunk babám
az jött a szokásba,
Makkot mentünk szedni,
makkot Izsákfára.
Elültettem egyet
nagy fa lett azóta.
Aki nem hiszi, elmehet
meggyőződni róla.
Emlékezetes kirándulások,
különösen a negyedik.
Nem tartott tovább csak
hazulról a vasútig.
Felleg borult az erdőre,
köröskörül beborult

Osztályunk Herend helyett,
iskolába bevonult
Cserebogár, sárga cserebogár,
művészettörténeti óra.
Szép tavasz, május volt
tehettünk mi róla?
Emlékeztek ballagásunkra?
Csend van, hallgatás.
Persze, hiszen számunkra
nem is volt ballagás.
Ballagtak előttünk, utánunk,
csak nekünk állt a törvény:
Kerüljük a felhajtást
polgári csökevény.
A csökevény újra nőtt,
késő a dohogás,
Ballaghat most unokád
máris, ha óvodás.
Egy homályos rész van még:
jó lenne tisztázni.
Nem emlékszem pontosan,
mi is volt Józsi bácsi?
A tablón írva segédtiszt
biztos ez és való?
Úgy rémlik, mintha néha
ő lett volna az igazgató.

A fenti verset Horváth Tibor külföldön élő osztálytársunk írta és küldte el az egyik
érettségi találkozónkra. Bizonyára nem csak a korombeliekben ébreszt emlékeket, hanem a
mai tanulók számára is érdekes adalék lehet Közreadja:
K. Gy.
Tima László alpolgármester, minden hónap
harmadik csütörtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző, minden hónap
negyedik csütörtökén 9 és 11 óra között
Enylnglné dr. Batári Borbála aljegyző tart
fogadóórát a hivatalban. Kihelyezett ügyfél
fogadás Izsákfán: minden héten szerdán
9.00-11.00 óráig a Faluház önkormányzati
irodahelyiségében.
*
A cigány kisebbségi önkormányzat elnö
kének és elnökhelyettesének fogadóórája:
kéthetenként szerdán délután 13 órától 15

AJÁNLATA

CSEHORSZÁG
A száztomyú Prága
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 2-4 ágyas szállodai szobákban
Ellátás: reggeli, illetve félpanzió
Program:
1. nap: Utazás rövid pihenőkkel Prágába. Szálláshely elfog
lalása, esti séta a Belvárosban.
2. nap: Reggeli, szállás Prágában. Gyalogos városnézés Hradzsin, Szt. Vitus Katedrális, Mala Strana, Károlyhíd, Tyn-templom, óvárosháza. Lőportorony.
3. nap: Reggeli, szállás Prágában. Délelőtt kirándulás Kar¬
lovy Varyba. Séta a világhírű fürdőhelyen. Délután
szabad program.
4. nap: Hazautazás bmoi rövid városnéző sétával, kis pihe
nőkkel. Érkezés a késő esti órákban.
Időpont: 1997. április 02-től 05-ig.
Részvételi díj: 18 600 Ft/fő
Félpanziós felár: 3600 Ft/fő
Jelentkezni: Celldömölk, Savaria Tourist, Széchenyi u. 7.
Telefon: 95/420-071

óráig a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali he
lyiségben.

*
A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga
tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási rend
je - hétfő: 08.00-16.00 óra között folyamato
san; kedd: 08.00-12.00 óra között; szerda:
13.00-17.00 óra között; csütörtök: 08.00-13.00
óra között; péntek: 08.00-12.00 óra között
A Vas Megyei Munkaügyi Központ cell
dömölki kirendeltségének ügyfélfogadási
rendje: - hétfő, kedd és csütörtök: 8-15.30,
péntek: 8-12.15 óra között.

AKKUMULÁTOR
K
AGRO EN-TA
Legújabb PERION
akkumulátorok
kaphatók.
Minden típusú
személy és mezőgazd.
járműhöz
Továbbá:
MTZ, IFA, T Z - 4 K
alkatrészek
nagy választékban
Celldömölk,
Nemesdömölki u. 2.
Tel.: 06/60/376-768

Homok, kavics
megrendelhető!
Konténeres
hulladékszállítás,
rakodás,
gumikerekes
forgó
rakodógéppel!

Szabó Zsolt
Kemenessömjón,

Berzsenyi u. 107.
Tel.: 95/435-061,
06/60/376-572
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Asztalitenisz

Apáczai Kupa '97

Négy versenyző képviselte városunkat az
alapfokú megyei asztalitenisz versenyen. Kö
zülük hárman dobogós helyen végeztek:
László Gabriella (Berzsenyi) a második. Bog
nár Zsolt (Eötvös) és Tóth Imre (Berzsenyi)
pedig a harmadik helyet szerezte meg.

Az ország legjobb csapatai részvételével
megrendezett remek hangulatú torna vég
eredménye:
I . Eötvös DSE-Apáczai Kiadó Celldö
mölk, n. DUNAFERR SE, III. Győr Gárdo
nyi, IV. Abony, V. Nyíregyháza, VI. Kiskő
rös, VE. Hajmáskér, VIII. Sellye.
Különdíjasok: a legjobb kapus: Németh
Tamás Celldömölk, gólkirály: Császár Gábor
Celldömölk, a legjobb játékos: Miss Zoltán
DUNAFERR SE.

MEGYEI EGYÉNI BAJNOKSÁG
Férfi páros:
1. Máthé Gyula-Ölbei Péter CVSE-MÁVÉPCELL, 2. Molnár Balázs-Tarr Sándor
CVSE-MÁVÉPCELL
Ifjúsági páros:
1. Németh Tamás-Mészáros Ferenc CVSE
GAYER DSK SZAK
Serdülő egyéni:
1. Németh Tamás CVSE GAYER DSK

MÁVÉPCELL foci
- öregfiúk a parketten
1. CVSE L, 2. CVSE I I . , 3. Csotrogányok,
4. Szivacsok.
A 12 csapat nagyon sportszerű mérkőzése
ken nosztalgiázott

A CVSE C E L L C O L O R
férfi kézilabdacsapatának
tavaszi sorsolása
1. forduló: 1997. március 29. 10.30 óra
CVSE CELLCOLOR-MÁV ELŐRE SZFV.
2. forduló: 1997. április 5. 17.00 óra
KOMÁROMI AC-CVSE CELLCOLOR
3. forduló: 1997. április 12. 17.00 óra
CVSE CELLCOLOR-SZÉCHENYIFSC
4. forduló: 1997. április 20. 11.00 óra
CVSE CELLCOLOR-AJKA HUNGALU
5. forduló: 1997. április 26. 16.00 óra
MISCHER SE GYÓR-CVSE CELLCOLOR
6. forduló: 1997. május 3. 17.00 óra
CVSE CELLCOLOR-VESZPRÉM ALSÓ
ÖRS
7. forduló: 1997. május 8. 18.00 óra
GYÓRI ETO KC B.-CVSE CELLCOLOR
8. forduló: 1997. május 17. 10.00 óra
CVSE CELLCOLOR-VÁRPALOTA UNIÓ
9. forduló: 1997. május 25. 11.00 óra
NTTROKÉMIA-CVSE CELLCOLOR
10. forduló: 1997. június 1. 11.00 óra
BALATONALMÁDI-CVSE CELLCOLOR
11. forduló: 1997. június 8. 11.00 óra
SOPRON-CVSE CELLCOLOR

Veretlenül győztek
Nemzetközi ifjúsági teremlabdarúgó-tor
nát rendeztek Ikerváron, ahol szépen szere
pelt a CVSE-Antók Nyomda csapata. 8
együttes közül veretlenül lettek kupagyőzte
sek.
A torna gólkirálya: Nyári Norbert (CVSEAntók Nyomda).
A kupa végeredménye:
1. CVSE-Antók Nyomda, 2. Sárvár Kini
zsi, 3. Körmend, 4. Lendva

Néphagyományok gyermekszemmel
A Kemenesaljái Művelődési Központ és a Kemenesaljái Néptánc
csoport irodalmi pályázatot hirdet a celldömölki általános iskolák és
a Berzsenyi Dániel Gimnázium 9 és 14 év közötti tanulói részére
Néphagyományok gyermekszemmel címmel. A témát a néphagyo
mányokhoz, szokásokhoz kapcsolódó eseményt saját élményei alap
ján kell feldolgozni prózában vagy versben. A jeligés, maximum 3
A/4 oldal terjedelmű, kézzel írt pályamunkákat április 2-áig kell le
adni a KMK-ban, vagy postán eljuttatni címünkre. A diákok három
csoportban versenyeznek: I. csoport 9 és 10 évesek, II. csoport 11-12
évesek, ÜL csoport 13-14 és mindegyikben első, második és harma
dik díj kerül kiosztásra. Az eredményhirdetés április 12-én lesz dél
után 5 órakor a KMK népművészeti kiállításán. Á legjobb pályamun
kákat a néptánccsoport gálaműsorán bemutatja.

Új szolgáltatás
a postán:

Magyar Posta
Magyar Posta
Részvénytársaság
Soproni
Igazgatósága

Könnyített
kézbesítésű küldemény
Belföldi levélpostai
kúldomónyek
[eladásakor
vehető igénybe.

A posta a küldemények
felvételét igazolja, a kézbesítés
azonban nincs kötve személyes
álvótclhez, így ez levélszekrény
útján kézbesíthető.
Amennyiben a le ládának
a küldemény i elv él elé föl
igazolásra von szüksége
(pl. halár időre történő
leiadás igazolása),
célszerű közönséges
levélpostai küldemények

esetében ezt a különleges
szolgáltatást igénybe venni.
A levélszckrényes kézbesítés
esetében a küldemény csak
25x35 cm mérei ós 250 g
súlyhatárig, egyéb
különszolgáltatás igényöcvétole
nélkül adható lel.
Dija; a küldemény súlyára és
fajtájára megállapított
összeg + a különleges
szolgáltatás dija.

Posta
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Megyei labdarúgó-bajnokság

NB Il-es asztalitenisz-mérkőzés

IftS'V

Természetesen 6 pont
Nárai-CVSE-Antók Nyomda 0:6 (0:4)
Nárai - 400 néző. Góllövők: Pécz (2), Dobány (2), Balhási (2)
CVSE-Antók nyomda: Nagy Z. - Nagy A., Csákvári, Latyák - Dobány
(Dénes), Nagy I., Kelemen, Stieber (Mórocz) - Balhási - Pécz, Békés,
Molnár. Sebestyén Attila edző" szerint a két hazai játékos kiállítása után
csak a gólkülönbség volt kérdéses.
CVSE-Antók Nyomda-Vasvár 5:0 (2:0)
Celldömölk - 100 néző. Góllövők: Pécz (3), Csákvári, Nagy í.
CVSE-Antók Nyomda: Nagy Z. - Csákvári, Latyák, Nagy A. (Molnár)
- Dobány, Nagy L, Kelemen (Kónya), Stieber, Balhási - Pécz, Békés
(Dénes). Végig mezőfölényben a hazaiak, a kapuhoz szegezett ellenfélnél
sokkal többet tudnak a játék minden eleméből. Sebestyén Attila edző
szerint a helyzetek kihasználása jobb is lehetne. A letámadásuk ellen nem
sok mindent tudott kezdeni a vasvári csapat

Nagykanizsai Sörgyár-CVSE MÁVÉPCELL 8:10
Gy/Szlesek: Molnár Balázs 3 mérkőzésen,
Máthé Gyula 2 mérkőzésen,
NyirŐ József 2 mérkőzésen,
ölbei Péter 1 mérkőzésen.
Molnár-Nyirő páros 1 mérkőzésen,
Ölbei-Máthé páros 1 mérkőzésen.
Bravúros győzelem.

NB III-as asztalitenisz-mérkőzés
CVSE MÁVÉPCELL II.-VASÉP 7:11
Győztesek: Balázs Gyula 3 mérkőzésen, Balázs Béla 2 mérkőzésen.
Tekét Attila 1 mérkőzésen. Szabó Ferenc 1 mérkőzésen.
Tisztes helytállás a listavezető ellen.

-

Kupák, sportsikerek - futószalagon
Mivel az előző évek során - teljességgel
alaptalanul - egyoldalú tájékoztatással vádolták
meg - általában a szerényebb eredményt elérők
- a tudósítót, ezért ez idáig nem számoltunk be
részletesen az Eötvös Loránd Általános Iskola
jelen tanévben elért sportsíkereiről.
Az első félév lezárása azonban óhatatlanul
felveti az összegzés igényét. Legeredménye
sebben a I I . korcsoportos fiú kézilabdacsapat
szerepelt Megőrizve a tavalyi országos HJ.
hely körüli jó formájukat, zsinórban aratták
győzelmeiket Március közepéig nyolc tornán
diadalmaskodtak (ebből két kupagyőzelem),
mindegyik esetben meggyőző fölénnyel uta
sítva maguk mögé az ellenfeleket. A sikerek
alábbi mérföldkövei tartandók számon: DU
NAFERR Kupa Dunaújváros, Diákolimpia I .
ford. Celldömölk, Elektromos Kupa Buda
pest, Dunántúl Kupa Veszprém, Balázs Béla
Kupa Győr, Ormánság Kupa Sellye, Apáczai
Kupa Celldömölk, Somogyi Kupa Abony.
Á jó csapatteljesítmény számokban is tük

röződik. Az eddig lejátszott 34 mérkőzésen
34 győzelem született, 627 gólt lőtt az Eötvös
csapata, s ezzel szemben csak 232 gólt kapott.
(+ 395-ös gólkülönbség.) A csapaton belül jó
egyéni teljesítmények is akadtak. Császár
Gábor 8 alkalommal lett gólkirály, illetve a
torna legjobb játékosa, Németh Tamás há
romszor lett a legjobb kapus cím büszke bir
tokosa. A különböző tornákon megválasztott
„all star" csapatokba Császár Gábor és Né
meth Tamás mellé két-két alkalommal vá
lasztották még be Grebenár Gábort és Kazári
Attilát.
A HJ. korcsoportos leány kézilabdacsapat
a fiúkhoz viszonyítva ugyan szerényebb ered
ményekkel rukkolt elő, tőlük elvonatkoztat
va, városi, illetve megyei szinten azonban
mégis szép az eredménylista.
A Celldömölkön rendezett felkészülési ku
pán a II. helyet, az Eötvös Kupán Csurgón a
II. helyet, míg Sellyén a III. helyet szerezték
meg. A rangos Ferenczy-Kupán Budapesten

Diáksport Alsóságon
Az új alsósági tornacsarnokban
rendezte meg a Városi Diáksport
Bizottság az alapfokú asztalitenisz
bajnokságot a város és városkör
nyék iskolásainak. A verseny a há
zigazda Berzsenyi iskola vesenyzőlnek sikereit hozta.
Eredmények:
Lányok: 5-6. osztályosok: 1.
Németh Bettina, 2. Horváth Vivi
en, 3. Nagy Helga (Valamennyi
Wff f
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Berzsenyi). 7-8. osztályosok: 1.
László Gabriella, 2. Tóth Veroni
ka, 3. Nóvák Adrienn (Valamennyi
Berzsenyi).
Fiúk: 5-6. osztályosok: 1. Gö
csei Tibor (Eötvös), 2. Boda Péter
(Berzsenyi), 3. Bognár Zsolt (Eöt
vös). 7-8. osztályosok: 1. Tóth Im
re, 2. Biczó Attila, 3. Kolompár
András (Valamennyi Berzsenyi).

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

a Kunhegyes és a Vasas Dreher mögött a
bronzérem jutott a csapatnak, míg Lentiből
kupagyőztesként térhettek haza. Legjobb já
tékos címet kapott Szomorkovics Lilla Len
tiben, Kustos Judit Sellyén.
Az igazi mérce itt is a diákolimpia. A me
gyei négyes döntőbe meggyőző fölénnyel ke
rült az Eötvös leánycsapata, miután a máso
dik fordulóban 32:5 arányban a Répcelakot,
42:8 arányban a Gáyer Gyula Általános Isko
la csapatát győzte le. A négyes döntő másik
fix résztvevője a Nádasd csapata, a másik két
hely még kiadó.
Á kézilabda mellett feltétlenül megemlí
tendő a leány torna. A II. korcsoportos csapat
Kovács Hajnalka edző irányításával a megyei
II. helyet szerezte meg, s ezzel kivívta a te
rületi döntőn való részvétel jogát. A csapat
tagjai voltak: Csupor Szilvia, Horváth Geor
gina, Németh Viktória, Németh Jolán, Rába
Andrea. Reméljük, hogy a területi döntőn is
hasonló szép sikert érnek el, mint ahogy a
kézilabdásoktól is bizonnyal elvárható a jó
folytatás.
HL
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Tíz csapat, közlük külföldiek
részvételével nagyon jó hangula
tú, küzdelmes mérkőzéseket lát
hatott a szép számú közönség az
alsósági sportcsarnokban.
A végeredmény:
I . Goldball I . Budapest, I I .
Lendva, I I I . Sárvár I., IV. Kör
mend, V. Celldömölk, VI. Szom
bathely II., VII. Goldball II. Bu

dapest, VUI. Sárvár I I . , IX. Já
nosháza, X. Szombathely I .
Különdíjasok: Gólkirály: Se
bestyén Balázs Celldömölk, a
legtechnikásabb játékos: Kovács
Dániel Budapest, a legjobb ka
pus: Kocsis Adrián Körmend, a
legjobb hazai játékos: Stubán
Norbert, a legjobb hazai védő:
Sallai Tibor.

Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • A szerkesztőbizottság tagjai: Dala
József, Györe Géza, Horváth Lajos (örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nádasdy
Lajos (nívódíjas), Németh Tibor, Völgyi László. Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ.
Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai előkészítés: Szignatúra Kft.
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