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^ Mi újság a mesteri és a borgátai strandon?
millió forint értékű felújítást vég
zett. Ebből a közönség keveset
láthat, hiszen az összeg nagy ré
szét a föld alatti munkálatok
emésztették fel. Látható azon
ban, hogy mindkét medencét vízkőtelenítették, lefestették, a hi
deg vizes medencét pedig feszí
tett víztükrűvé tették, így a víz
cseréje megoldódott. A kisme
dence 34-36 °C-os, a nagyme
dence vízhőmérséklete pedig 32¬
33 °C.
Bizonyára minden arra járó kí
váncsi, mi lesz a kerítésen kívüli,
gazzal jócskán benőit úszóme-

Celldömölk lakói a nyári hő
ségben tavainkon és folyóinkon
kívül a kél környékbeli termál
fürdőn, Mesteriben és Borgátán
mártóznak meg legszívesebben.
E két fürdőn néztünk körül, van-e
változás a tavalyiakhoz képest.
Mindkét strand hagyományo
san május l-jén nyitott - bár az
időjárás nem igazán volt kegyes
az első fürdőzókhöz - , és szep
tember 30-ig várja a vendégeket.
A mesteri fürdőnek a helyi ön
kormányzat a tulajdonosa és az
üzemeltetője egyaránt. Csirkovics Gyula polgármester el
mondta, hogy erre a szezonra fel
készülve az önkormányzat egy

(Fotytatás a 2. oldalon)

Megújult á Kemenesalja Ipartestület vezetősége

Bajnok az Eötvös

kozó, az iparosbál. Az önkonnányzaltal és a rendőr
séggel együttműködve próbálnak fellépni a konlárok
és a feketegazdaság ellen.
Elhatározták, hogy a Városkörnyéki falvakban iparosgyűléscket tartanak, így segítik az ipartestületi ta
gokat.
Az új vezetőség bízik abban, hogy egyre többen
megújítják a tagsági viszonyukat azok közül, akik az
elmúlt időszakban szüneteltették azt, és ezzel erősítik
a több mint 100 éves ipartestület egységét.
völgyi

A Magyar Köztársaság di
ákolimpiai bajnuka kézilab
dában a II. korcsoportos fiúk
nál a Celldömölki Eötvös isko
la csapata! Az országos döntő
legjobb játékosa Császár Gá
bor, legjobb kapusa Németh
Tamás lett. Az országos döntő
diákolimpiai válogatottjába
választották még Grebcnár
Gábort is.

A közelmúltban tisztújító taggyűlést tartollak a Ke
menesalja Ipartestületnél. Az új elnök Márton Tiva
dar mélyépítő vállalkozó, helyettese Kovács Zoltán
ná női szabó lelt. Vezetőségi tagok: Csőre Imre festő.
Ángyán Zoltán esztergályos, Jánosháza és Czöndür
István kőműves, Ostffy asszony fa.
Az időközben megtartott vezetőségi ülésen elhatá
rozták, hogy szorosabbá fűzik a vezetőség és a tagság
kapcsolatát. A lakosság jobb tájékoztatását elsősorban
az Új Kemenesalja segítségével szeretnék elérni. Fel
újítják a régi hagyományokat, mint a nyugdíjas talál

Lakossági kezdeményezésre
y
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MUNKARUHA,
C S E M P E , JÁRÓLAP
KISKERESKEDÉS
Celld., Mikes K. u. 27.
Munkaruhák,
munkavédelmi cipők.
C s e m p é k , Járólapok
széles választéka.
Fürdószo ba- berend ezések,
szaniterek, csaptelepek,
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Lesz víz az izsákfai temetőben
Valószínűleg kevés olyan temető található az or
szágban, ahol nincs víznyerési lehetőség. Az izsák
fai sajnos ezek sorába tartozik. Aki öntözni akar márpedig a temetőben az öntözés elkerülhetetlen - ,
kénytelen elgyalogolni a Kódó patak partjára, ahol
8-10 lépcsőn lehet lejutni a vízhez. Még elgondolni
is rossz, mi történhetne, ha vízmerítés közben va
laki a patakba szédülne...

Ez az áldatlan helyzet most megszűnni látszik tudtuk meg Farkas Zoltántól, a részönkormányzat
vezetőjétől. Lakossági kezdeményezésre gyűjtés
volt a városrészben, és egy hét alatt 51 ezer forint
jött Össze. Ez az összeg elegendőnek látszik egy
öntözésre alkalmas vizet adó kút megfúrásához.
Ha lehet hinni az ígéretnek, július közepén már
lesz öntözővíz az izsákfai temetőben.
V.L.

Kemenesalja a megye nagy asztalánál
Kovácsolódik a Vas Megyéért
Egyesület, amelyről több hírben
értesültünk. Létrejött a harminctagú elnökség, és elkezdődött a
gondolkodás, a tervezgetés e

nem csekély feladatra szervező
dő munka kibontakoztatásáról.
Egy régóta beígért találkozás le
hetőségével íródik ez a cikk a
magyar és nemzetközi gyógyá

szatban is kiemelkedő szerepet
vivő, nagy tekintélyű személyi
séggel, prof. István Lajossal, az
(Folytatás a 3. oldalon)
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l / M i újság a mesteri és a borgátai strandon?
(Folytatás az 1. oldalról)

dence sorsa, mikor mártózhatunk
végre meg benne. A polgármes
ter elmondta, hogy a medence
építésére irányuló tervek időben
és stratégiában egyaránt elhibázottak voltak. 1992-ben kezdték
el építeni, utoljára pedig 2 éve
történtek rajta munkálatok. Az
óta - állagmegóvás híján - sokat
romlott az állapota. Sem ennek
befejezésére, sem a fürdő további
üzemeltetésére nincsenek meg az
anyagi lehetőségei a meglehető
sen kis költségvetésből működő
önkormányzatnak. Éppen ezért
rövid időn belül pályázatot írnak
ki a fürdő üzemeltetési jogára, és
az előtte elterülő 3 hektáros terü
let hasznosítására. Az önkor
mányzat ettől várja a fejlesztést,
és remélhetőleg a várva várt új
medence sorsa is megoldódik.
Érdeklődők már vannak, hazaiak
és külföldiek egyaránt.
A szolgáltatásokat tekintve eb
ben a szezonban is két büfé, egy
fagylaltozó és egy újságárus pa
vilon üzemel a fürdő területén. A

nyári tervek között szerepel
úszásoktatás az Eötvös iskola ta
nulói számára, és vízi aerobic az
Éva Fitness Szalonnal közös
szervezésben.
Nyitva tartás: elő- és utósze
zonban: 9-től 18 óráig, főszezon
ban 8-tól 19 óráig.
Belépőjegyek: felnőtt: 180,
gyermek 120 forint.
Hét alkalomra szóló bérlet:
felnőtteknek 1100, gyermekek
részére 700 forint. Csoportok 20
százalékos, mozgássérültek 50
százalékos kedvezményt vehet
nek igénybe.
A borgátai fürdő és a hozzá
tartozó 100 férőhelyes camping
tulajdonosa a helyi önkormány
zat, üzemeltetője pedig a Borgáta
Forrás Bt., mely 20 éves bérleti
szerződést kötött a helyi önkor
mányzattal. Ebből az első 5 év az
idén telik le. Az elmúlt években
jelentős fejlesztések történtek a
strandon. Elvégezték a fold alatti
vezetékek cseréjét, 200 méteren
kicserélték a lefolyórendszert, a
fennmaradót ebben az évben vé
geztékéi. 1995-ben gyermekpan

NYÁRI VASAR
A CELLDÖMÖLKI
LAKBÉR.
ÁRUHÁZBAN

30-40%
ENGED
MÉNNYEL

Szekrénysorok
Kis kanapék
Franciaágyak
Étkezők, asztal
+ 6 db szék
Paplan
Takarók
Ágyneműk
Thomson T V
Mosógép
Centrifuga
Gáztűzhely
120 literes bojler

csoló épült, és felújították az
egyik medencét. Idén tovább
folytatták a föld feletti átalakítá
sokat. Fagyálló burkolattal látták
el a vizesblokkot, megújult és
esztétikussá vált a bejárat is. Az
átalakítások és fejlesztések vár
hatóan tovább folytatódnak, hi
szen az új fürdőtörvény értelmé
ben 2002-ig úgynevezett vízfor
gatókkal kell ellátni az ilyen tí
pusú fürdőket. A beszerelési
munkálatokat nem tekintve a be
rendezés várható költsége mint
egy 24 millió forint lesz. A ter
vek között szerepel egy fedett
medence megépítése is, amely
megszüntetné a szezonjel leget,
és egész évben a vendégek gyó
gyulását szolgálhatná. Az ilyen
irányú igényekről a közeljövő
ben
közvéleménykutatással
igyekszik meggyőződni az üze
meltető. Ezeknek a távoli ter
veknek a megvalósulása azon
ban a tulajdonos önkormány
zattal való megegyezéstől függ.
A tervek között szerepel a
gyógyvízzé nyilvánítás is, amit

39 900 Ft-tól
18 900 Ft-tól
44 900 Ft-tól

53 900 Ft-tól
1 790 Ft-tól
2 100 Ft-tól
1 540 Ft-tól
49 890 Ft-tól
15 590 Ft-tól
14 990 Ft-tól
35 400 Ft-tól
29 900 Ft-tól

hosszú klinikai vizsgálatok előz
nének meg.
A megszokott vendéglátó egy
ségek mellett ebben a szezonban
nyit az új presszó, a vendégek
igénybe vehetik a masszőr és az
agytréner szolgáltatásait. A nyári
tervek között szerepel egy orszá
gos campingtalálkozó, és július
26-án egy esti fürdőzéssel egybe
kötött sportnap, amelynek prog
ramjában néptánc, rock and roll
és citerazene is helyet kap.
A fürdőn 4 medence üzemel
folyamatosan. A medencék vize
36 °C, 35 °C, 28 °C, a gyermek
pancsolóé 32 °C.
Nyitva tartás: naponta 8-tól 19
óráig. Belépőjegyek: felnőtt 200,
gyermek 160 forint. A heti bérlet
a felnőtteknek 1330, a gyerekek
nek 1050 forintba kerül.
Ha az időjárás kedvező lesz, és
lehetőségük van rá, látogassák
meg ezeket a fürdőhelyeket, a
nyári hőségben bizonyára jól fog
esni egy kis fürdőzés.
Nováki M.
Fotó: Völgyi L.
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Kemenesalja a megye nagy asztalánál
(Folytatás az 1. oldalról)

egyesület megválasztott elnöké
vel.
A kérdéseket kérdések követ
ték, amelyekre leghitelesebben
csak sokak vélekedése alapján le
het válaszolni. Közös ügyünk,
hogy Kemenesalja értékeinek
megfelelően kaphasson helyet a
megye most „ácsolódó" nagy
asztalánál. Élihez minél több ta
nácsadásra, javaslatra van és lesz
szükség, amelyhez mindnyájan
hozzátehetünk valami érdemle
geset. Az összefogás nélkülözhe
tetlen, és az elnök már ezért fá
radozik, meditál, szervez - a kez
deti időszakban is nagy ambíció
val. Régi kapcsolatunk és isme
retségünk alapján jött létre a kis
eszmecsere, talán érdemes erről
írni, természetesen a cikk terje
delmi korlátait betartva.
Mit várna Celldömölk és kör
nyéke az egyesülettől? Az elnök
úgy képzeli, hogy oda-vissza le
gyen értelme és haszna az együttmunkálkodásnak.
- Nálam hivatoltabbak vannak

a válaszadásra, bizonyára megte
szik majd, de ha már megkérdez
tek, a következőkről szóltam mondta a professzor. - A legfon
tosabbak egyike az lehetne, hogy
a megye minden tájegysége nyújt
hassa és bontakoztathassa ki saját
értékeit, és ez adjon alapot egy na
gyobb értéket teremtő fejlődéshez,
már a jövő nemzedékekre és az el
jövendő ezredévre szólóan. A táj
egységeknek hasonlóságaik mel
lett vannak eltérő értékeik.
A mi tájunkról is hozhatunk
példákat, említvén köztük a gaz
dasági szférát, amely mégiscsak
a legfontosabb a sorban, akkor
Kemenesalja mezői, az itteni
szorgalom, a kiváló állattenyész
tés is nagyon fontos tétel. Érthet
jük ezt a szövetkezetekre, káeftékre, a magángazdaságokra és
így tovább. A vasutat nem lehet
,Jeírni" még a mai autós világban
sem. Önkormányzati kezdemé
nyezésre két éve készült egy tanul
mány, amely több témában részle
tesebb választ tud nyújtani gazda
sági, fejlesztési kérdésekben. En
nek a hasznát be kell számítani.

Arra a kérdésre, hogy milyen
szellemi erő mozdulhat meg tér
ségünkben az egyesületi munka
érdekében, nem nehéz a válasz
adás. Látható, hogy még a legki
sebb települések is mozdulnak
pozitív irányba bizonyos anyagi
források hiánya ellenére is. Úgy
mond az akarás és a törekvés „vi
heti" előbbre a tájat, annak lakó
it. Bár tudjuk, hogy ez egymagá
ban nem elegendő, mégis nélkü
lözhetetlen. Léteznek kiváló
szerveződések, egyesületek, a
szűkebb pátriáért tevők csapatai,
említvén a Kemenesaljái Baráti
Kört, a Kemenesaljái Berzsenyi
Asztaltársaságot, a Pro Egyházashetyét, a már létező és tevé
kenykedő alapítványokat János
házán, Ostffy asszony fán, Pápocon, Alsóságon és másutt, kiegé
szítvén az önkormányzatok tevé
kenységét, akarását. És ha mind
ezekhez hozzátesszük a „szunynyadó" erőket és azok felszínre
hozását, akkor bizakodás tölthet
el bennünket, hogy nem a „hát
só-padban" lesz a helyünk.
Nem lepett meg az elnök azon
kérdése, hogy úgy kapásból ve
gyük sorra, mi Kemenesalja legje
lentősebb tíz értéke, őt elsősorban
a történelmi értékek érdeklik, a
gazdaságról már ejtettünk szót...
Tudtam a magam módján erre
válaszolni, de ez nagyon felelős
dolog, nem szeretnék elégtelenre
vizsgázni, ezért azt javasoltam,
hogy ez tényleg megér egy „mi
sét" a több szem többet lát ala
pon, és akkor akár térképre is ve
títhető a közvélemény által is el
fogadható válasz, a prioritásokat
is beleértve. Létezik nálunk vi
lágra, országra szóló tudo
mánytörténeti múlt, vannak Eöt
vös, Kresznerics, Gáyer teremtet
te értékek, alapvetésű egyháztör
téneti vonatkozások, olyan iroda

IP

lomtörténelmi műit, vonulat,
mint a költészet, amely akár a
Parnasszus is lehetne Karakótól
Csöngőig, végig a kemenesi tájon.
Főhajtást kíván a szabadságharcos
múlt - Vidosok, Berzsenyiek és
mások - a történelem aranylapjain
jegyezve. És még lehet folytatni a
sort átlépvén a tízes számot.
Dr. István Lajos érdeklődése
kifogyhatatlannak mutatkozott,
tanúskodva a jó egészségéről,
frissességről és valamiféle el
szántságról. Gondoltam, vissza
kérdezek, amelyre nagyon szép
ajánlást tett. Az egyesületi mun
ka majd hozhat érdemleges dol
gokat életünk jobbítására, addig
is hivatásához kötődve egy kü
lönlegességet említett. A vérellá
tás ügyében végzett életműve,
történelmi érdeklődése egy érde
kes kutatás elvégzésére serken
tette. A vérszerződésről van szó,
annak a magyar honalapítással
összefüggő lényegéről. A több
évi kutatás, anyaggyűjtés, videó
zás szép eredményt hozott. Egy er
délyi útja során - ha jól emlékszem
szavaira-Sepsiszentgyörgyönöszszegyűlt magyar orvosok előtt be
mutatta művét, amely óriási hatást
váltott ki a jelenlévőkből.
- Felajánlanám diáimat és
mondandómat mondjuk a Keme
nesaljái Berzsenyi Asztaltársa
ság, a honismereti kör tagjainak,
vagy bármely közösség egyik
őszi programjául, gondoljátok
meg - így dr. István Lajos.
Szándékát előre megköszönve
- gondolom - az ajánlatát az ér
dekeltek szívesen fogadják, hogy
egy meghitt estén ez a találkozás
létrejöjjön. A kétórás együttlét
élménye emlékezetes marad szá
momra, köszönet érte.
*

A Vas Megyéért Egyesület el
nökségébe választották vidé
künkről: Fehér Tamást, az el
lenőrző bizottságba: Limpár Jó
zsefet
Dala József

CELL-INDEX BT.
(Femo barkácsbolt)
Celldömölk, Sági út 14.

Keleti autóalkatrészek,
gumiabroncsok, akkumulátorok, csapágyak,
motorolajok (AGIP, ESSO, MOL)
forgalmazása.
Barkácsolóknak: kötő elemek,
CK-csavarok bő választéka!
..Tehát a hét férfiú szabad akarattal is egyetértés
ül vezérül és parancsolóul választotta magának,
sőt fiai fiainak is a végső nemzedékig Álmost,
Ügyek fiit, és azokat, akik az 5 nemzetségéből
származnak... Akkor közakarattal Álmos vezér
nek ezt mondták: »A mai naptői kezdve téged ve

zérünkké és parancsolónkká választunk, s ahová
szerencséd visz, oda kftvetünk téged.* Majd a fent
említett férfiak mindegyike Álmos vezérén - po
gány szokás szerint - saját vérét egy edénybe
csurgatta, s esküjét ezzel szentesítette..."
(Pais Devőfordítása)

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
8 órától 12 óráig, 13 órától 17 óráig.
Szombaton: 8 órától 13 óráig.
Tel.: 95/420-426
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A Berzsenyi Dániel Gimnázium versenykrónikája
Az 50. születésnapját ünneplő gimnázium tanulói a jubileumi év*
ben is számos tanulmányi, kulturális és műveltségi versenyen szere
peltek eredményesen, néhányan a jók közt is legjobbként, az országos
forduló „érmeseként" öregbítették a félévszázados iskola hírnevét
Krónikánkban azoknak a tanulóknak (és felkészítő tanáraiknak) a
nevét közöljük, akik legalább megyei dobogós helyezést szereztek.
A „Kenguru" matematikai versenyen:
Katona Bernadett (6/3.) országos 1. helyezett
(Karádiné Pup Ilona)
A „Nyelvünkben élünk" anyanyelvi kommunikációs versenyen:
Kovács Nóra (6/2.) országos 2. helyezett
(Joó Antalné)
A német nyelvi tanulmányi versenyen
Orbán Tamás (6/1.) országos 9. helyezett
(Dózsáné Balogh Viola)
A Kalmár László matematikai versenyen:
Mogyoróssy Júlia (6/2.) megyei 1. helyezett
(Karádiné Pup Ilona)
Az Eötvös Loránd fizika versenyen:
Kovács Ákos (6/2.) megyei 1. helyezett
Búzás Balázs (6/1.) megyei 2. helyezett
(Vargáné Kránicz Anna)
A Kazinczy verseny területi fordulóján:
Kovács Ágnes (6/1.) 1. helyezett
(Dózsáné Balogh Viola)
A Bolyai matematika versenyen:
Kreif Noémi (6/2.) 3. helyezett
Bolla Mária (IV. a) 2. helyezett
(Karádiné Pup Ilona)
A történelem szaktárgyi versenyen:
Kreif Noémi (6/2.) 2. helyezett
(Dr. Lenner Tibor)

„Az én iskolám" megyei pályázatán:
Horváth Eszter (6/5.) 2. helyezett
Vinter Krisztina (6/4.) 2. helyezett
Makkos Dalma (6/5.) 3. helyezett
A Móra Ferenc novellaelemző versenyen (Győr)
Czékman Ildikó (IV. b) megyei 2. helyezett
(Joó Antalné-Kiss Zsuzsanna)
Borovszky Henrietta (6/5.) megyei 3. helyezett
(Kiss Zsuzsanna - Joó Antalné)
A kulturális vetélkedőkön (egyéni és csapat) is figyelemre méltó
eredmények születtek:
A Weöres Sándor szavalóversenyen (Szent-Györgyi Albert Közép
iskola)
Borovszky Henrietta (6/5.) 2. helyezett
Vinter Krisztina (6/4.) különdíjas
Az „Odüsszeusz nyomában" történelmi-művészeti vetélkedőn me
gyei 1. helyezést elért csapat tagjai:
Gönye Zsolt (6/2.), Kovács Nóra (6/2.), Kovács Ákos (6/2.), Mo
gyoróssy Júlia (6/2.), Németh Anna (6/2.), Kreif Noémi (6/2.)
(Joó Antalné, dr. Lenner Tibor,
dr. Bérdiné, Bors László)
A Dukai Takáts Judit szavalóversenyen:
Kovács Nóra (6/2.) 2. helyezett
A „Ki tud többet Magyarországról?" történelmi műveltségi vetél
kedőn megyei 2. helyezést elért csapat tagjai:
Horváth Krisztina III. a. Kovács Nóra III. a, Szelestey László
III. a, Viczmándi Ildikó III. a
(Györéné Losoncz Andrea-Árbócz Tamás)
A dunántúli Népdaléneklési versenyen:
Makkos Lilla (6/1.) 3. helyezett
Katona Bernadett (6/3.) különdíjas
Kovács Ágnes (6/1.) különdíjas

Mónika, a divatsmink „mestere"
Nincsen veszíteni valóm... Valakinek utol
sónak is kell lenni... Kíváncsi vagyok, ho
gyan csinálják mások... Ezekkel a gondola
tokkal indult el Mónika az Országos Kozme
tikus és Fodrász Fesztiválra, Budapestre.
A Vas megyei Kézműves Kamara szerve
zésében megyénkből tizennégyen vettek részt
a versenyen. Kilencen kaptak valamilyen dí
jat, köztük a celldömölki Rába Mónika. O
az Ezredév divatsminkje verseny ifjúsági ka
tegóriájában az Országos és Budapesti Fod
rász és Kozmetikus ipartestület különdíját
nyerte el.
- óriási volt a felhajtás. A modellek egy
része több tízezer forintos ruhaköltemények
ben, mi nem ezek közé tartoztunk. Unokatest
vérem volt a modcllcm, ruhája az utolsó pil
lanatban készült, mint ahogy én is az utolsó
pillanatban döntöttem a részvételről, ötven
percet kaptunk a munkára. Indulásnál izgul
tam, aztán lekötötte a figyelmemet a munka.
- Modellem ezüst színű ruhát viselt.
Sminkje az Ötvenes-hatvanas éveknek meg
felelően - most ismét ez kerül előtérbe - fe
kete tussal kihúzott cicás szem, ívelt, formás
szemöldök. Szemhéján az ezüst-fehér szín
dominált. Az ezredvégi hatást azzal igyekez
tem elérni, hogy az ajkakon is ezt a színt
alkalmaztam fekete kontúrral, a szokványos
piros szín helyett, ami a kreol arcbőrön na
gyon jól mutatott.

- Előzőleg elöl, a hajat is ezüstfehérre fes
tettem, és ezüst hajtűkkel díszítettem. Me
résznek kellett lennem, középszerű, szokvá
nyos sminkkel semmire sem lehetett volna
menni. Sikeremhez feltétlen hozzájárult a jól
választott modell is. Egzotikus arca, fiatalsá
ga is harmonizált az ezredévvég divatjához,
amihez - ezek szerint - sikerült megtalálnom
a megfelelő sminket.
Mónika a celldömölki Berzsenyi gimnázi
umban érettségizett 1994-ben, majd a szom
bathelyi 41 l-es Ipari Szakközép- és Szak
munkásképző Iskolában szerezte meg a kozmetikusi oklevelet. Mestere CeldömölkÖn
Golda Erzsébet elektrokozmetikus volt.
1996-ban végzett, és nyitott üzletet először a
bevásárló udvarban, majd saját lakásán alakí
tott ki takaros kis kozmetikai szalont. Ven
dégköre eleinte ismerősökből, barátnőkből,
gimnazistákból került ki, akik később hozták
rokonaikat, ismerőseiket.
Amikor azt kérdeztem tőle, hogy a kozme
tikán belül mit szeret a leginkább, egy kicsit
eltűnődött. Végül is a smink mellett tette le
a voksot, azon belül is a fantáziasminket ked
veli a legjobban.
- Mindig szerettem rajzolni, festeni. Ami
kor a pályaválasztás előtérbe került, sokáig
kacérkodtam a porcelánfestő szakmával is.
Végül a kozmetika mellett döntöttem, de nem
bántam meg.

- A szép siker után vannak-e terveid e té
ren?
- Igen. Elhatároztam, ha megfelelő model
leket találok, igyekszem minél több verse
nyen részt venni, és ezeken a vesenyeken mi
nél több tapasztalatot szerezni, amit itthon, a
mindennapi munkámban felhasználhatok.
Mónika - az első verseny után - egy kicsit
más szemmel is nézi a vendégeit Minden
arcban azt keresi, melyik korhoz felelne meg
modellnek.
Nem titok: fiókjában már több név és cím
szerepel.
Völgyi
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Zeneoktatás
Celldömölkön
Nemrégiben tárgyalta Celldömölk önkor
mányzatának képviselő-testülete az Ádám Je
nő Zeneiskola munkájáról szóló jelentést. A
testület elismerését fejezte ki a kiemelkedő
munkáért az alapfokú zenei oktatás területén
és kiemelkedőnek értékelte az intézmény sze
repét a város közművelődési életében.
1951 óta van szervezett zeneoktatás Cell
dömölkön, 1964 óta állami oktatási intéz
ményként működnek. 1989-ben vették fel
Ádám Jenő nevét. A névadó tiszteletérc min
den évben népdaléncklési versenyt szervez
nek.
A nevelőtestület jelenleg 18 tagot számlál.
A képzés az általános iskolai korosztály mel
lett az óvodásokra is kiterjed. A múlt tanév
ben tíz óvodás és előképző osztály működött.
A két előészítő osztály befejezése után vá
lasztanak hangszert a tanulók. Jelenleg tanul
hatnak zongorán, szintetizátoron, hegedűn,
gordonkán, gordonon, klasszikus és akkordikus gitáron, furulyán, barokk furulyán, fuvo
lán, klarinéton, szaxofonon, trombitán, kür
tön, tenorkürtön, bariionkürtön, dobon, xilofonon játszani. Az 1992/93-as tanévben
Összesen 388 tanuló, míg 1996/97-ben 436
volt. A zenei középiskolába évente 2 vagy 3
tanulójuk nyert felvételt. A tanulók a külön
böző zenei versenyeken is nagy sikerrel sze
repelnek.
A város kulturális életét a következő
együttesek teszik még színesebbé: Barokk ze

nei kamaracsoport. Vonós kamarazenekar, If
júsági Fúvószenekar, Liszt Ferenc Énekkar.
Ezekben az Ádám Jenő Zeneiskola tanulói
mellett részt vesznek a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium diákjai és a város - okta
tási intézményekből már kikerült - fiataljai
is.
Számos rendezvény is öregbíti az iskola
hírnevét. Rendszeresek a növendék- és ifjú

sági hangversenyek. Az iskola kamaratermé
ben működik a Celldömölki Zenebaráti Kör,
Ők évente 5-6 találkozót tartanak. A hangver
senyeket képzőművészeti kiállítások teszik
még hangulatosabbá. Beszédesek az erre vo
natkozó számadatok: az elmúlt öt évben kö
zel 50 kiállítás és 30 felnőtt koncertet tartot
tak a kamarateremben.
gy.
Fotó: Völgyi

Celldömölk és Sárvár demográfiai viszonyai (1985-1995)
Celldömölk és Sárvár kisvárosok demográfiai viszonyainak értéke
lése, a települések adatainak összehasonlítása izgalmas feladatnak bi
zonyult. Általában megállapítható, hogy a kél kisváros demográfiai
viszonyai kedvezőbbek az országos demográfiai viszonyoknál. A
munkaerő-foglalkoztatás Sárváron kedvezőbb. Celldömölkön azon
ban a munkaerő-felesleg számottevő.
Celldömölk lakónépessége 1985 és 1995 között 641 fővel csökkent.
A természetes szaporodás mutatója: -54, vagyis csökkenő születésszámú.
A növekvő halálozás miatt kedvezőtlenül alakult a népesség száma.
Az adatok azt bizonyítják, hogy a népesség számának alakulásában
a vándorlási különbözet is szerepet játszik. Feltűnő, hogy amíg a
vizsgált tíz év alatt Celldömölk vándorlási különbözete -400 fő, addig
Sárváron +517 fő.
A terészetes szaporodás mutatója is azonos változást mutat. Az
utóbbi 10 évben Celldömölkön -12, míg Sárváron +233 értékű. E
mutató szerinti csökkenés Celldömölkön 402 fő. Sárváron pedig a
növekedés 855 fő. Ebben természetesen a be- és elvándorlás is fontos
szerepet játszott.
A férfiak és nők aránya közel azonos a két kisvárosban. Az 1000
férfirajutó nők száma Celldömölkön 1057, Sárváron 1065. A 0-14
éves korcsoport aránya Celldömölkön 22,3%. Sárváron 19,5%. A 15¬
59 évesek (az aktív eltartó népesség) aránya Celldömölkön 60,3%,
Sárváron pedig 61,4%. A 60 éven felüliek aránya Celldömölkön
18,1%. Sárváron 15,7%.
A kistérségek vonzáskörzetének fontosabb mutatói az alábbiak sze
rint alakultak:
Kistérség Település száma Terület km Népesség (a megye %-ában)
2

Celldömölk
Sárvár

28
44

474
694

27 597 fő
42 242 fő

10,2
15^

A Sárvár kistérséghez tartozó települések száma 16-tal több, mint
Celldömölk körzetéé.
A celldömölki körzetben az 1 négyzetkilométerre jutó lakos 582
fő, Sárvár körzetében 609 fő.
Mindkél vonzáskörzetben közel azonos arányban, 1,5-1,6%-kal
csökkent a lakónépesség száma.
A kistérségek 1000 lakosra számított mutatói:
Celldömölki körzetben elveszületés: 10,1, halálozás 15,7, vándor
lási különbözet -4,4.
A sárvári körzetben élveszületés 10,4, halálozis 14,8, vándorlási
különbözet -3.
Vas megye mutatói: élvcszületés 10,5, halálozás 14,1, vándorlási
különbözet +0,4.
Dr. Katona János
közgazdász

KÉSZÍTSE FEL MTZ-JET, IFA-JAT A NYÁRI MUNKÁKRA!
AGRO EN-TA
MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ SZAKÜZLET
MTZ, IFA, ZETOR, TZ-4K, alkatrészek, csapágyak,
szimeringek, ékszíjak,
akkumulátorok kaphatók.
Kedvező árak, gyors alkatrészpótlás.
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.
Tel.: 06/60/376-768.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8-14 óráig.
Hétvégi ügyelet, telefonügyeiét: 95/422-418.
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A zöldségeskertben

A szőlőben
A folyamatos, peronoszpóra és lisztharmat elleni védekezések mel
lett nem szabad megfeledkezni a szőlőmolyok kártételéről sem. Első
nemzedékük a virágzáskor rajzik, a második pedig fürtzáródáskor.
Régi kérdés, hogy virágzásban szabad-e, kell e permetezni? Hagyo
mányos álláspont, hogy méhekre veszélyes szerekkei nem szabad. Az
utóbbi években piacra került újabb szerekkel úgynevezett méhkímélő
technológiával kifejezetten szükséges a virágzás alatti permetezés.
Különösen a zöldrolhadás ellen ható felszívódó szereknél lehet ezt a
módszert alkalmazni, Ronilan, Rovral, Polyoxin A L WP. A molyok
elleni szerek közül a Zolone alkalmas a méhkímélő permetezésre.

A gyümölcsösben
Változatlanul elsődleges feladat a varasodás és a lisztharmat elleni
védekezés. Mindkét betegség terjedéséhez optimális a nedves, meleg
időjárás. Tipikusan június végi-július eleji kárkép, hogy a körtefák
hajtásvégei elfeketednek, elhalnak. E tünet két kártevőtől származhat.
Ha a megfeketedett ágacska egy pont mellett határozottan letörik, a
törésnél tűszúrás-szerű nyomot látunk, akkor ezt az ágelhalást a kör
tedarázs okozta. Ellene mindegyik rovarölőszer hatásos, amelyet a
molyok ellen használunk. A fekete ágvég legfeljebb arra hívja fel a
figyelmet, hogy nem elég gyakran permetezünk. Ellenben, ha az el
feketedett ágacska nem törik le pattanásszerűen, mézharmatos, ko
rompenészes, akkor joggal gyanakodhatunk a körte levélbolha kárté
telére. Ez a kártevő viszont az egyik legnehezebben legyőzhető rovar.
A kifejlett levélbolha viszonylag nagy, 3,5-4 mm hosszú, üvegszerűen áttetsző szárnyú, színes szárnyerezetű rovar. Ez is károsít, de
sokkal nagyobb kárt okoznak a lárvák és a fejlődő egyedek. A lárvák
számyatlanok, lábuk fehéres. Szívogatásukkal károsítanak. Gyakran
a termés is lehullik a fákról, nem csak a fiatal hajtás pusztul el.
Fellépése esetén ellene eredményesen csak a Dimilin 25 WP és az
Agrol Plusz nyári hígítású együttes keverékével tudunk védekezni.
Tapaszlalatok szerint minden más engedélyezett kezelés csak gyéríti
ezt az ellenálló, veszélyes kártevőt.

Újdonság a könyvtárban
Objektíven az öregedésről

A páradús időjárás miatt a kiskerti növényeken is a gombabeteg
ségek szaporodtak el. A világossárga petrezselymek a szeptória, a
kunkorodó paradicsomok a fitoftóra tüneteit mutatják. A paprika az
uborkával együtt különösen érzékeny a vírusbetegségekre. E parányi,
csak elektronmikroszkóppal látható szervezeteket a levéltetvek ter
jesztik. Az előző, június 19-i számban már foglalkoztam a levéltet
vekkel. A cikk megjelenése és a kézirat leadása között sokan érdek
lődtek, hogy mi az oka az ezévi szokatlanul erős le vél tetű-inváziónak,
Voltak, akik Csernobil késői utóhatásának gondolták. Szó sincs erről.
Hazánkban mintegy 800 levéltetű faj él. Szinte minden termesztett
növény rendelkezik néhány fajtaspecifikus levéltetűvel. Például feke
te répalevéltetű, zöld alma levéltetű, levélpirosító alma levéltetű, zöld
őszibarack levéltetű, fekete cseresznye levéltetű, de borsó, káposzta,
ribizli stb. levéltetű is létezik.
A levéltetvek általában április végén rajzanak ki áttelelő helyükről.
Átlagos időjárás mellett július elejére szaporodnak fel annyira, hogy
észrevegyük őket, védekezni kelljen.
Az idén azonban volt egy májusi nyár, amikor a levéltetvek élet
körülményei optimálisak voltak, azaz májusban elérték a más évek
ben júliusban szokásos szintet.
Ha ehhez hozzáadjuk, hogy mindegyik faj több gazdanövényen is
megél (a zöld őszibarack levéltetűnek több mint 400 gazdanövényét
ismerik a kutatók), 4-8 nemzedéket nevelnek egy évben, akkor meg
érthetjük a rendkívüli inváziót.
A levéltetvek kártétele többrétű. Közvetlen kártétel a szívogatás, a
gubacsképződés. Közvetett kártétel a mézharmattal, majd korompe
nésszel szennyezés. Legsúlyosabb azonban az általuk terjesztett ví
rusbetegségek kára.
A vegyszeres védekezés mellett - lásd előző szám - nagyon fontos
a levéltetvek természetes ellenségeinek fel szaporítása és védelme.
Bizonyított, hogy a közismert katicabogarak 20-25 levéltetvet fo
gyasztanak el naponta, életük során mintegy 2000-2500 db-ot! A
lebegő legyek és lárváik hasonló étvágyúak. A mindenki által látott,
legfeljebb nem ismert aranyszemű fátyolka - hasonlít egy mini szi
takötőhöz - szintén esküdt ellensége a levél tetvéknek. A hasznos
rovarok védelme ezért is kötelező. A rovarölő permetezőszerek és a
permetezési időpontok megválasztásával erre viszont mindenkinek
megvan a lehetősége.
Dr. Hullösy István

Folytatódik a csatornázás
Celldömölkön

(Iván László: Ne féljünk az öregedéstől! Budapest, 1997.)
A SubRosa Kiadó Az egész
séges életért elnevezésű soroza
tának legújabb kötete arra tesz
kísérletet, hogy az idősödő em
bereknek adjon segítséget a je
lentkező testi és lelki változások
kellő megértéséhez és az esetle
ges problémák helyes megítélé
séhez.
Iván László gerontológus, a
kötet szerzője szerint nagy rész
ben mindenki saját életvitelével
is felelős hosszú és boldog öreg
ségéért. Persze, a kellő családi és
társadalmi környezet és megértés
is szükséges.
Ne gondoljuk, hogy előre
gyártott, mindenki számára meg
felelő recepteket nyújt a könyv.
A leginkább hangsúlyozott tény,
hogy mindenki - úgy testi, mint

lelki szempontból - egyedi mó
don változik, öregszik. Inkább
adatokkal, tapasztalati tényekkel
ad tanácsot és útmutatót. így ol
vashatunk a gerontológia általá
nos kérdéseiről, az időskori táp
lálkozásról, a demenciákról, az
Alzheimer-kórról, a gyógyszeres
kezelésről, valamint a boldog
öregkor esélyeiről és kockázatai
ról.
Érdemes idézni a kötet befeje
ző részét: „...a boldog öregkor
esélyeit éppen az a szívós emberi
fennmaradás
és
boldogságszükscglet alapozza meg,
mely a hibás alkalmazkodások és
negatív hatású kockázatok elle
nére személyreszaboltan és kö
zösségileg felfedezhetők."
Györe Géza

Fol véld iiiik ezúttal a Koplik Odó utcában készült.

V.L.
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Egy sajátos emlékkönyv gimnáziumunkról
Az iskolatörténetek minden tekintetben
kultúrtörténeti értéknek tekinthetők, és múl
tunk változó korszakainak egy-egy szeletét
tárják föl, állítják elénk, segítve annak meg
ismerését. Gimnáziumunk fennállásának fél
évszázados ünnepi megemlékezésének napja
ira is megjelent az iskola jubileumi évkönyve
(írtunk róla a 11. számban), de ugyanekkor
vehettük kézbe az „Egykori tanárok és öreg
diákok visszaemlékezései a gimnázium kez
deti éveire" visszatekintő „ÍGY KEZDŐ
DÖTT..." címet viselő tartalmas kiadványt is.
Ezt a bensőséges, személyes hangú, élmé
nyekkel teljes „sajátos emlékkönyvet" az el
sőként érettségizett Dobos Irén ötven év alatt
Összegyűjtött anyagából, valamint néhány
volt tanár és számos hajdani gimnazista féltve
őrzött emlékei nyomán szerkesztette Ragányi
József, lektorálta Tungli Gyula, mindketten
a Celldömölki Állami Gimnázium első érett
ségizett diákjai.
Hangsúlyozottan történelem ez a könyv, az
emlékek és az emlékezet színes szivárványá
nak tükrében is, a korabeli megélt élet, az
iskola és a diákság mindennapjainak valósá
ga. Kósa András előszóként írt gondolatai
megerősítik az elmondottakat. „Elsősorban
tiszteletadás ez a könyv az iskola akkori ta
nárai előtt, akik máról holnapra, szinte a sem
miből egy elhanyagolt nagyközségben létre
hoztak egy nagyszerű középiskolát. Többen,
akik más gimnáziumból jöttünk, már akkor
is éreztük, hogy jő iskolába kerültünk és ez
az idő múlásával egyre tudatosabbá vált ben
nünk. Mindent megkaptunk, amivel a világra
nyíló fiatal lelket az iskola megajándékozhat
ja, tudást, tisztességet, munkára való serken
tést, hazánk és kultúránk józan, kikezdhetet
len szeretetét. A visszaemlékezésekből kitű
nik, hogy egy lassan kifogyó nemzedék ho
gyan élte meg gyermekként a 40-es évek vé
gét, az 50-es évek elejét. Az érintettek szá
mára természetesen nagy élményt jelenthet
annak a vissza idézése, hogyan látták egy
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mást, mi maradt meg bennük az akkori törté
netekből. A hiteles vallomások talán másokat
is megragadhatnak."
A kezdő, ma már ősz hajú kis diákok ke
mény küzdelmet folytattak nem csupán a tu
dás elsajátítása, önmaguk előhaladása érde
kében, hanem az iskola megmaradása érde
kében is, amikor az indulás próbára tevő ne
hézségeit kiállták. A katedrán innenről és túl
ról származó, meleg hangú és a szív mélyéről
fakadó őszinte meghatottságot is eláruló
visszaemlékezések valóban hősi múltról, ta
nárt és diákot egyaránt próbára tevő kezdet
ről, alapozásról beszélnek. Indult az első osz
tály, és a minisztérium, valamint a tankerületi
igazgatás szemet hunyt afelett, hogy ez az
indulás egy szükségből hirtelenében átalakí
tott, sportcélokat szolgáló edzőterem és 2 x
2 méteres öltöző, a sportpálya épületében tör
ténik. S aztán amikor nőni kezdett az iskola!!
Micsoda gondok! Ki emlékszik, ki tudja ma
mán mit jelentett a diákhumorral szellemesen
elkeresztelt, három egymástól távolabb eső
épület elnevezése - közel-, közép-, s távol-kelet
- , ahova óraközökben át kellelt menni (a volt
katolikus iskola, a Katolikus Legényegylet és a
Vasutas Kör épületei!). Innen-onnan összesze
dett berendezési tárgyakkal, például egy nagy
Meidinger szénfűtéses kályhát a református
egyház adott kölcsön, amit a gimnázium mai
épületének „belakása" után adlak vissza.
Mennyi Öröm van ezekben az emlékezé
sekben, hogy tanulhattak, és azok a ragyogó
tudású, magatartású tanárok embert faragtak
belőlük. Árad a megbecsülő szeretet melege
a volt tanárok iránt, akik ma már szinte vala
mennyien örökre elnyugodtak, de emlékük él
egykori diákjaik szívében, és élni fog, amíg
ezt a könyvet olvassák és kézbe veszik.
Kiegészíti, sőt teljessé teszi a kiadványt a
gazdag képanyag, mely éppen nem dicséri a
kivitelező nyomdát szomorú és lehangoló,
alig élvezhető formája miatt. A diákélet min
dennapjai, kirándulások, sport, népi tánc, fa

PÁLYÁZAT

Sághegyi szüret - Celldömölk, 1997. szeptember 25-28.
A celldömölki KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁR irodalmi és
képzőművészeti pályázatot hirdet a SÁGHEGYI SZÜRETI NAPOK al
kalmából a Vas megyei általános iskolai és gimnáziumi tanulók 10-14
éves korosztályának.
A pályázat témája: az ösz.
Minden évszakhoz sajátos tartalmak, hangulatok, színvilág fűződik,
amelyekkel a valóság ábrázolásán túl mélyebb összefüggések is kifejez
hetők. Erre utal a mottóul választott költemény is.
Felhívásunkkal olyan alkotások készítésére Ösztönözzük a tanulókat,
amelyben az őszhöz kapcsolódó gondolataikat (szüret, tanévkezdés, őszi
tennészet stb.) a következő formákban fejthetik ki:
a) Képzőművészeti alkotás
Technikája: grafika, festmény (akvarell, pasztell, tempera stb.), kollázs.
Mérete: 35 cm x 50 cm, 50 cin x 70 cm (paszpartuval)
b) Elbeszélés
Terjedelme: legfeljebb 4 A/4-es oldal
c) Osz a költészetben címmel verselemzést írhatnak kortárs magyar
költő/költők művei alapján.

lujárás, érettségi találkozók, a későbbi baráti
köri összejövetelek emlékképei, néhány taná
ri arckép - történelem a kezdő időkből. No
és a ma már senki által nem ismert „csasztuskák". A mai, diszkóba járó diákok hogyan
tudnának valamit is a „Zakatolásáról! Falu
járásokon, ünnepi műsorok közben dalolták
régi ismert dallamokra imigyen:
„Esik eső karikára,
búzaföldre, rozstáblára,
fiogy dús kalászt bőven kaszálj,
öntözd meg, ha jön az aszály.
Megsegít az ötéves terv.
Éljen a magyar szabadság,
éljen a Haza!
Hogy a munkát, védje, mentse,
van a Népnek regimentje.
Parasztgyerek, munkásgyerek,
az igazi Néphadserg.
Éljen a magyar Szabadság!
Éljen a Haza!"
„A faluban nincsen traktor,
csak kettő, csak kettő.
Jövőre már sokkal több lesz,
mint kettő, mint kettő.
Az 5 éves terv végére
száz is lesz, száz is lesz.
Ez ellen a reakció bármit tesz,
bármit tesz."
S aztán a „Csinom Jankó, Csinom Palkó,
Jer komám szavazni", a „Zakatolás: Hegyek
között, völgyek között zakatol a vonat, én a
legszebb lányok közül téged választalak."
Hány korosztály nőtt fel ilyen szellemiség be
hatásai alatt??!!
Nem is sajátos emlékkönyv ez, ahogyan az
előszóban olvassuk, hanem egy valóságos is
kolatörténet nem történelmi, tudományos
módszerekkel írva - örök bizonyságként. Hi
telesen igazolva azt, hogy a múltunk a máso
dik szív, amely bennünk dobog!
Megrendelhető dr. Tungli Gyula ny. főis
kolai tanárnál is, 8500 Pápa, Bcke J. u. 6.
Nádasdy Lajos

Kérjük a tanulókat, hogy adataikat (név, iskola, osztály, az iskola címe)
a pályamunkán feltüntetni szíveskedjenek.
Beküldési határidő: 1997. szeptember 17.
Cím: Kresznerics Ferenc Könyvtár, 9501 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Postafiók: 162. Telefon/fax: 95/421-818.
Az eredményhirdetés és a könyvjutalmak átadása 1997. szeptem
ber 26-án 15 órakor lesz a könyvtárban. A legsikerültebb alkotásokból
kiállítást rendezünk.
A kiállítást megnyitja az a két tanuló, aki a legjobb irodalmi pá
lyamunkát küldte be a b) és c) kategóriában.

$p

Schimmer Győző
gyepmester
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21.

061301561-938
K ó b o r és elveszett, k ö z t e r ü l e t e n elhullott á l l a t o k ,
kutyák bejelentése.
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Országos diáksikerek Kemenesalján
Talán soha ennyi nagyszerű országos eredményt nem értek el celldömölki, kemenesaljai diákok, mint ebben az évben. Korábban értesülhettek olvasóink Németh Norbert
sikeréről. Most újabb három szép eredménnyel - két országos első és egy második
helyezéssel - folytathatjuk a sort. Közülük ketten a celli gimnázium tanulói, egyikük
pedig Szombathelyen tanuló tókor esi diák.
6/2. osztályba jár. Ő a Nyelvünkben élünk
anyanyelvi kommunikációs versenyen lett or
szágos második. Az iskola ezen a versenyen
is második alkalommal vett részt, és már ta
valy is eredményes volt a szereplésük, ugyan
is akkor Németh Anna (Nóra osztálytársa)
országos 9. lett.
Nóra így emlékszik vissza az idei verseny
sorozatra:
- Iskolai válogatóval kezdődött az egész,
ahonnét ketten mehettünk tovább a megyeire.
Szombathelyen kétszer is megmérettünk.
Először írásbeli versenyen vettünk részt, a 2.
fordulóban pedig írásbeli és szóbeli feladatok
is voltak. Az első nagyon nehéznek tűnt, a
második valamivel könnyebb, ott játékosabb
feladatokat is kaptunk. Például volt olyan fel
adat, hogy partnerrel kellett vitázni. A mi té
Katona Bernadett, a celldömölki Berzse mánk az volt, érdemes-e tanulni. Egyéni szó
nyi Dániel Gimnázium 6/3. osztályos tanuló belin védőbeszédet tartottam az ókori kultu
ja matematikában lett országos első. Tanár rális értékek védelméről. Sok idő nem volt a
nőjétől megtudtuk, hogy ez a fajta verseny
felkészülésre, és az előadásra biztosított időt
Ausztráliából terjedt át Európára, hazánkban is rendkívül korlátozottan szabták meg. A
most rendezték meg második alkalommal megyeiről egy szombathelyi és egy vidéki
mintegy hatezer résztvevővel. Bernadett ka versenyző jutott az országosra. Az utóbbi én
tegóriájában mintegy 1500-an versenyeztek.
voltam.
Bernadett a Gáyer iskolában kezdte a ta
- Az országos döntőt - melyen 42-en ve
nulmányait, a hatodik osztály után kerüli a hettünk részt - Budapesten tartották. Az első
gimnáziumba. A Gáyerban Pálné Horváth
napon olt is írásbeli feladatot kaptunk, a má
Katalin volt a tanára, itt pedig Karádiné sodik nap délelőttjén egyéni szóbeli, délután
Pup Ilona egyengeti az útját. Kezdettől fog ján pedig csoportos szóbeli feladat volt. Az
va nagyon érdekelte a matematika, ezért min egyéni témám: Velem mindig történik vala
den versenyen elindult, amiről csak tudomást
mi. Egy percet kaptam rá, nem nagyon Ichcszerzett.
- Voltak eddig is jó helyezéseid?
- Igen. A Varga Tamás, a Bolyai és a Zrí
nyi Ilona versenyen is az első négy közölt
szoktam végezni a megyében.
-Hogyan készülsz ezekre a versenyekre?
- Heti három matekóránk van, szakkörünk
nincs, de Pup tanárnő mindig ellát feladatok
kal. Nagyon sok segítséget kapok tőle.
- Berninek rendkívüli érzéke van a mate
matikához, és hatalmas a szorgalma. Alig
győzöm ellátni feladatokkal. Nem sajnálom
rá az időt, mert van értelme - mondja a ta
nárnő.
- Mi lett az első helyezett jutalma?
- Egy értékes könyvet kaptam, ami az el
múlt 30 év diákolimpiáinak feladatait tartal
mazza, és egy tíznapos krakkói utat ajándé
koztak: egy matematikai táborban vehelck
részt.
- Bár még messze a pályaválasztás ideje,
megkérdezem: mi szeretnél lenni?
telt elkalandozni. A harmadik napon volt az
-Orvos. A matematikát csak hobbiból mű eredményhirdetés, ami nem csak nekem, ha
velem.
nem a családnak és az osztálytársaimnak is
- Ha éppen nem matematikával foglal nagy örömet jelentett.
kozol, mit csinálsz szívesen a szabadidőd
- Ez egy olyan versenysorozat volt, ame
ben?
lyen csupán lexikális tudással nem lehetett
- Olvasok vagy kirándulok a családdal. volna eredményesen szerepelni. Alapos és
Már alig várom a krakkói utat.
sok tréning előzte meg a versenyeket. Sze
*
rencsére Nóri egy nagyon intelligens, talpra
Kovács Nóra is a gimnázium tanulója, a esett, jól kommunikáló kislány. Gyorsan vág

kJ

az esze, ami ezen a versenysorozaton rendkí
vül fontos. Amellett pedig egy igazi életvi
dám tinédzser - jellemzi tanárnője, Joó Antalné.
*
Döntőik! Gábor tokorcsi fiú, a szombat
helyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakkö
zép- és Szakmunkásképző Iskola első osztá
lyos tanulója. Ő a TIT Budapesti Ismeretter
jesztő Társulat országos levelező feladat
megoldó versenyében csillagászat tárgyban
ért el országos 1. helyezést.
Korábban a celldömölki Eötvös iskola ta
nulójaként már rendszeresen versenyzett tör
ténelem, illetve földrajz tárgyakban. Jogosan
büszke arra is, hogy nyolcadik osztályos ko
rában elnyerte az Eötvös Alapítvány első he
lyét a celli iskolában.
- Mindig szerettem tanulni, és bizonyos
témakörökben igyekeztem mást is megtudni,
mint ami a tankönyvekben van. A csillagok
kal úgy voltam, mint bárki más: szerettem

nyári estéken nézni a csillagos égboltot. Pár
éve sikerült beszereznem egy csillagtérké
pet. Ettől kezdve ezzel a kezemben tanul
mányozom az égboltot. Csillagokat, külön
böző égitesteket keresek, és nagy örömöm
re szolgál, hogy egyre többet ismerek meg
név szerint is. Közben csillagászati szak
könyveket is vásároltam, hogy ismeretei
met szélesítsem. Jelenleg hat ilyen értékes
könyvem van. Most jelenik meg az oxfordi
diákkönyvtár sorozatban egy új, most erre
fáj a fogam.
- Már az elmúlt tanévben is tűrhetően
szerepeltem csillagászatban, akkor országos
10. lettem. Ez lelkesített an-a, hogy az idén
még jobban odafigyeljek. A verseny során
négy alkalommal 2-2 feladatsort kaptunk, és
mindig egy hónap volt a megoldásra. Tud
tam, hogy jól állok, de első helyre azért nem
számítottam. Amikor megkaptam a jó hírt,
mindenki nagyon örült a családban, anyu
még sírt is. Azért azt is hadd mondjam el,
hogy a kishúgom is versenyez, ő most volt
hatodikos és biológiában 489 versenyzőből
31. lett.
-A csillagászaton kívül van-e más fiobbid
is?
- Igen. Nagyon szeretem a kaktuszokat. A
napokban 72 fajtát számoltam Össze. Jelenleg
300-400 darabból álló gyűjteményem van.
Most virágoznak, nagyon gyönyörűek...
Völgyi László
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Miért nincsenek filléres gondjaink?
Gondjaink és adandó problémá
ink egyike a pénz. Hozzátartozik
az életünkhöz, megélhetésünk esz
köze, nélkülözhetetlen. Egyesek
nek sok pénze van, sokaknak ke
vés, vagy takarékos beosztással
épphogy elég. Megszerzésének
módja - mai világunkban - sokfé
le, sokszor visszataszító történések
tanúi vagyunk. A pénzről még a
poétikában is szó esik, utalásként a
következőket említhetjük: A hal
nak halpénze van, / a tőkésnek tŐ¬
kepénze van, / nekem mint költő
nek, / nincs költőpénzem! Weöres
Sándor - híven önmagához - más
ként szól: / emlékezetből idézem /
Ülök az árokparton, / rágyújtok
egy cigarettára, / tízfillér az összvagyonom, / de az egész világ a
hamutartóm.

Tapasztaljuk, hogy mostanság
minden a pénz körül mozog. E kis
jegyzet nem erről kíván szólni,
mindenki tudja, az bizonyos, hogy
a régi nóta már lejáratódott, hogy
nem kell pénz a boldogsághoz stb.
Arról próbálok írni, ami a pénz
ügyekben nem a főkérdés, vagy a
főbaj, de mégis létezik, néha zava
ró, kellemetlen jelenség. A pénz
nek, mint fizetési eszköznek volt
vagy van esztétikája, használati
praktikuma és olyan tudo
mányágban, mint a numizmatika,
létező, fontos szerepe él. A magyar
bankjegyek - értéküktől függetle
nül - kivitelezésben kiemelkedően
szépek, tartósak, más országokéval
összehasonlítva élenjárók. A papír
pénzek közül már gyermekkorom
ban rábámultam - ha akadt a ház

Könyvheti rendezvény
Az ünnepi könyvhét mindig fontos és meghatározó jelentőségű
ünnepe a könyvvel, az írott szóval foglalkozóknak. Nem volt ez más
képp az idén sem. A celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár ez
alkalommal is méltó rendezvényt szervezett a Kortárs kiadóval és a
Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársasággal közösen június 2-án.
A műsor első részében Melega István foto grafikáiból és akvarelljeiből rendezett kiállítást nyitotta meg - kissé a szokványostól eltérő
módon - maga az alkotóművész.
Sajnos, az egyik meghívott vendég, Vasadi Péter családi okokból
nem tudott részt venni az író-olvasó találkozón. Alexa Károly és
Kodolányi Gyula mellett Ambrus Lajost és Mátls Líviát, a Kortárs
Kiadó ügyvezető igazgatóját hallhattuk a hangulatos rendezvényen.
Amellett, hogy a szerzők bemutatták egymás legújabb alkotásait és
felolvastak műveikből, hallhattunk a Kortárs Kiadó munkájáról és
terveiről,
Melega István tárlata július 5-ig tekinthető meg a könyvtár nyitva
tartási idejében. Képünkön Ambrus Lajos Alexa Károly munkás
ságáról beszél. Mellette Mátis Lívia, Alexa Károly és Kodolányi
Gyula.
Futó: Beleznay L. Erzsébet

nál - a tízpengősre, majd a forintos
világban a tíz forintosra. Hagyo
mányosan zöld színűek voltak. Is
merjük az okát, hogy a papírpénz
eltűnőben van, helyette a pénzérme
válik uralkodóvá. Nehezen szoktuk
meg a lekicsinyített egy-, kétforin
tosokat, és változnak a százasok is.
Naponta láthatjuk, hogy - főleg az
idősebbek - ha vásárolnak, nyújt
ják az erszényt, hogy a pénztáros,
az eladó, az újságárus és mások vá
logassák ki a kifizetni esedékes
összeget. Amikor fel kell váltani a
nagyobb címletű „bankót" és
mondjuk ezer forint esetében ki
lenc darab fémszázast adnak
vissza, akkor megjelenik a fintor.
A buksza megtelik - nem annyira
értékkel - húzza a zsebet, tehát a
kezelhetőség zavaró.

UJ K E M E N E S A L J A
Amikor a kedves olvasó e soro
kat olvassa, ne marasztaljon el,
hogy erről „értekezem", mintha ez
zel lenne a főbaj. Tudom, tudjuk,
nem ezzel van és azzal sem, ha
konkrétan a pénz megjelenési for
májára gondolunk, és azt mondhat
juk, hogy nincsenek filléres gond
jaink, mert fillér már nem is léte
zik. Gondjaink sajnos vannak, so
kunknak és különösen azoknak,
akik még a létminimumot sem érik
el, a gyermekeket nevelőknek, az
orvosságokért sokat kiadóknak, in
duló fiataloknak és sorolhatnánk
tovább.
A pénz kényes kérdés, vannak,
akik keményen megdolgoznak ér
te, van, amikor megfizetik, bőven
akad példa, amikor nem. Aktuális
kezd lenni József Attila versének
igazsága: „Munkabér a munkaerő
ára..."
DJ.
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Versek száztizenöt kisdiák ajkán

Ostffyasszonyfa sok kisdiák
emlékébe vésődik. A községben
már negyedik alkalommal ren
dezték meg a Weöres Sándor
ról elnevezett megyei szavaló
versenyt. Hogy ezért áldozni
kell nem kevés anyagiakat és
szellemieket, az köztudott, de
ami mögötte van, a felkészülés
sel járó gond, az aprólékos, fá
rasztó munk,a az alig fejezhető
ki.
A Devecsery László költő ve
zette zsűrinek egész napos, fá
rasztó munkája volt május har
mincadikán, amikor sok diák lep
te meg a szervezőket szerte a me
gyéből, annak tizennyolc iskolá
jából. Gyönyörű nap volt és bi
zonyítás, hogy kell a vers. Ott
zsongott a teremben a szívből fa
kadó érzés, és a száztizenöt gyer
mek ajkáról szivárványszínekben
áradó versengés, a megható áhí
tat leírhatatlan szépségében.
Nem volt itt vesztes, még akkor
sem, ha végül is három korcso
portban helyezetteket kellett k i 
választani. A verseny szabálya
ez, megkerülhetetlen, de mind
nyájan vihették magukkal az él
mény igazi nagy díját, a vers
mondás megszépítő kitárulkozá
sát.
A zsűri tagjai, a különöskép
pen szép bevezetőt mondó Kutszegi István az MMIK (Szom
bathely) részéről éreztette a vers
mondók sokaságával, hogy itt
mindenki nyertes,
messzire
hangzik minden ajakról felcsen
dülő vers, amely bizonyítás,
hogy napjaink szorongó világá
ban szükséges ez a csillogás. Eh
hez a kimondottan nagy ese

ményhez felnőtt Ostffyasszony
fa. Az összefogás szép példája,
az igazi forrás ehhez Nagy Sándorné, valamint az iskola igaz
gatónője köré csoportosuló csa
pat, a segítők, és áldozni tudók,
élükön a falu polgármesterével, a
pedagógusokkal és az Ostffyasszonyfáért Alapítvánnyal, az
anyagiakat megteremtőkkel, a
megyei
önkormányzattól
a
MA VÉPCELL Kft.-ig és a szeré
nyen meghúzódó kiszolgálást
végzőkig egyaránt.
A sok gyönyörűen előadott
vers közül bátorkodom kiemelni
Szilágyi Diána (Körmend), a III.
korcsoport első helyezettjének
versmondását, amelyben Ostf
fyasszonyfa dicsérete is rejlett.
Karinthy Frigyestől választott
ból: Nem mondhatom el senki
nek... És ezáltal részünkről érző
dött, hogy el kell mondani: Ostf
fyasszonyfa
Petőfi-emlékhely,
Csöngével egyetemben Weöres
Sándor költészetének eredő szín
tere, különös falvak a poézis vi
lágában. M i ez, ha nem a költé
szet földje? Minden rejtekével, a
falu akarásával, még a felmorajló
Pannoniaring zúgásában is. Szá
guldás a kor kihívása szerint.
Mély csendesség viszont a nagy
temető kissé távolabb, a „kastélyos falu" régi kúriáival, mezői
színeiben a szorgalommal, ifjú
ságában a vágyakozással a tudás
ra.
Bárhogy is ragoznánk, május
30-án száztizenöt kisdiák el
mondta a költők halhatatlan sza
vát, mert bárhogy is van, a vala
mikor itt szünidőzött, tizenhat
éves Petőfi a későbbiekben meg

írta: / „Anyám az álmok nem ha
zudnak; /Takarjon bár a szemfö¬
dél: / Dicső neve költő-fiadnak, /
Anyám, soká, örökké él." / így
éreztük és érezhettük mindnyá
jan a Weöres Sándor megyei sza
valóversenyen a szépség ragyo
gását, az „örök" faluban: Ostffyasszonyfán.
D a l a József

A szavalóverseny
eredményei
I . csoport
(6-10 évesek)
1. Csejtei Flóra, a sárvári Szent
László Altalános Iskolából,
2. Vecsei Anna, a sárvári
Sylvester János Általános Iskolá
ból,
3. Jámbor Edina, Ikervárról.
Különdíjasok: Szálai Orsolya
(Sárvár, Szent László Általános Is
kola), Keresztes Laura (Jánosháza,
Szent Imre Általános Iskola), Hor
váth Evelin (Oslffyasszonyfa),
Szemes Alexandra (Vasszécseny),
Göde Zsófia (Sárvár, Gárdonyi
Géza Általános Iskola).
I I . csoport
(11-12 évesek)
1. Jáki Nóra (Csepreg),
2. Gyurácz Andrea (Szombat
hely, Oladi iskola),
3. Albert Tímea (Gyöngyös
falu).
Különdíjasok: Májer Eszter
(Szombathely, Eötvös József Ál
talános Iskola), Molnár Ágnes
(Sárvár, Gárdonyi Géza Általá
nos Iskola)

•

I I I . csoport
(13-14 évesek)
1. Szilágyi Diána (Körmend,
Kölcsey Gimnázium),
2. Legáth Krisztina (Szombat
hely, Simon István Általános Is
kola),
3. Dala Katalin (Sárvár, Gár
donyi Géza Általános Iskola).
Különdíjasok: Vörös Júlia
Ostffyasszonyfa), Héra Veronika
(Szombathely, Eötvös József Ál
talános Iskola), Stampf Dávid
(Gyöngyösfalu).
A versenyre értékes különdíja
kat ajánlott fel Ostffyasszonyfa
polgármestere, Vas Megye ön
kormányzata, MMIK Oktatóköz
pont Szombathely és a MÁ VÉP
CELL Kft. Celldömölk.
A rendezvényt támogatta:
Ostffyasszonyfa önkormányza
ta, az Ostffyasszonyfáért Közala
pítvány, Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram Tanácsa, Budapest,
a RábaCom Rt. Sárvár, Vas Me
gyei
Temetkezési
Vállalat,
Szombathely; Ostffyasszonyfáról: Petőfi MGSZ, Sütőüzem,
Smidéliusz Béla, Szakács Józsefné, Balogh János, Vikmonn
László vállalkozók; Csönge köz
ség
önkormányzata, Kalics
Kocsma, Csönge; Celldömölk
ről: CELLBAU Kft., Apáczai K i 
adó, Pauz Kiadó, Premier Köny
vesbolt, Áfész, Dancs Miklós,
Kóbor
Ferenc
vállalkozók;
MGSZ
Kemenesszentmárton,
Pannónia Sportcentrum, Szom
bathely. (Képeinken a díjazot
tak.)
Gy.
Fotó: Beleznay L. Erzsébet
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Kisfaludi emlékparkot avattak Vönöckön
Tisztelt jelenlevők!
Ma, 1997. június 10-én szeretnénk emlé
ket állítani Kisfaludy Károlynak, aki 1811ben és 1812-ben két boldog évet töltött Vö
nöckön.
Kisfaludy Károlyról keveset tudunk. A le
xikon röviden így ír róla: 1788. február 5-én
született a Győr melletti Téten, 8. gyermek
ként. Romantikus költő, elbeszélő, drámaíró.
A MTA tagja. Először katona, majd festő lett,
mielőtt drámaíróként sikert aratott. 1811-ben
Vönöckön dolgozta át A tatárok Magyaror
szágon című vitézi játékát. 1830-ban halt
meg Pesten.
Kisfaludy Károly a szó szoros értelmében
az első magyar író, aki színdarabjaival vált
országos hírű költővé.
1819-ben mutatták be színdarabját A tatá
rok Magyarországon címút. 1820-ban nyom
tatásban is megjelentek drámái. A kérőket
több mint 100 éven át rendszeresen játszották
a színházakban. Legjelentősebb költeménye
a Mohács (1824) a történettudományi elem
zés pontosságával is kitűnik. Máig érvénye
sen beszél mindarról, amit az 1526-os balvég
zetű csata okairól tudunk. Legjobb színmüve,
az élete végén írt Csalódások. Hihetetlen
könnyedségű versei közül halhatatlanok a
népdalnak nevezett költeményei, mint a Szü
lőföldem szép határa című. A színdarabírás
mellett másfajta polgári tevékenységet is
folytatott. Auróra címen rendszeresen megje
lenő évkönyvet szerkesztett. A kitűnően i l 
lusztrált almanach a húszas évek vezető iro
dalmi fóruma lett. Kisfaludy Károly is közöl
te benne képeit.
Kisfaludy Károly a színműíráson, a festé
sen és a szerkesztésen kívül is, szinte vala
mennyi műfajban kiválót alkotott. Novellái
val végleg kialakította a modern elbeszélés
műfaját. Versei Petőfi fellépését előlegezik,
valósággal költői atyja Petőfinek - írja Nemeskürty István. Kisfaludy támogatta Vörös
martyt, akit szellemi utódjának tekintett. Oly
annyira, hogy amikor Vörösmarty saját költ
ségén kiadta a Zalán futása című eposzát, a
könyv rézmetszetű címlapját maga Kisfaludy
Károly rajzolta meg.
Kisfaludy Károly remekül értett a közön
ség nyelvén. Népdalaival verset-könyvet ad
dig tán alig olvasó közönségréteget hódított
meg.
Halála után - tíz barátja által - 1836-ban
megalapításra került a Kisfaludy Társaság,
amely 50 rendes és 20 levelező tagból álló
szépirodalmi intézménnyé fejlődött, 1952ben szűnt meg.
Miért ünnepelünk ma? Miért állítottunk
emléket a költőnek?
Hallhattuk a szép sorokat:
„Van házam, de nincsen benne
Egy kis hajlék, mely fölvenne"
Valamikor állt itt egy ház, a Spissich kúria.
Ebben a házban lakott Farkas Gábomé Kis
faludy Teréz, Károly nénje. Nála töltött 2 évet
aköltől811-1812-ben.
Farkas Gábornét a költő leveleiben ,Jíedves Trézsimnek" szólította, 1810-ben így írt
kedves nővérének küldött levelében:

„A zajos pesti élet nem boldogít többé,
nem találok élvezetet a pesti termek és bálok
fényűző csillogásában. Vönöckön jobb ne
kem, ha valami módon pár hónapra elszaba
dulhatok, sietek Hozzád, hogy Nálad kipihen
hessem magam. Mihelyt elbocsájtásom meg
történik, megyek Hozzád, hogy magamat sza
badságoljam."
önéletrajzi levelében olvashatjuk:
„Megsemmisülve álltam a gondolattól,
hogy senkihez sem tartozom. Mindenkitől
becsapatva hittem magam. Kerültem az egész
világot. Sötét gyűlöltség kerített hatalmába
mindennel szemben mi körül vett. Nővérem
hez menekültem Vönöckre, kin egyedül még
forró szeretettel csüggtem. Szeretetteljes gon
doskodásának végül is sikerült némiképp fel
derítenie, ismét új vágyakat és reményt kel
teni bennem".
Valamikor állt itt egy ház, melynek első
szobájában élt Kisfaludy Károly.
Genthon István írja: „Az első bolthajtásos
terem két hosszabb falán Kisfaludy Károly
festette két freskó volt, melyet 1948-ban be
meszeltek." Az a ház, amely erős falakkal,
szép boltozatokkal, de omladozó tetővel állt
itt, lehetett volna Kisfaludy Károly emlékhe
lye.
Iskolánk volt pedagógusai, vezetői szeret
tek volna emléktáblát elhelyezni a ház falán,
de hiába állították helyre a tetőszerkezetét, a
kúria lebontásra ítéltetett. Ez a kiskert a Spis
sich házhoz tartozott, s alig pár méter választ
ja el attól a valamikori szobától, melyben a
költő lakott.
Hogy alakult a ház sorsa a 80-as években?
Az írásbeli dokumentumok szerint 1980-ban
foglalkozott az akkori tanácstestület a Kisfaludy-ház felújításával. Ez évben született
határozat a ház tatarozásáról. Abban az
évben új tetőt kapott az épület. 1981.
január 29-én ez olvasható a jegyzőkönyvben:
„A hónap elején teljesen tető alá került a Kisfaludy-ház. Az épület alatti pincét betömték.

Az idő jobbrafordultával tűzfal kerül az ut
cafrontra."
Eltelt pár év. 1984 januárjában írásbeli en
gedély volt már a ház végleges lebontására.
A felújításra szánt pénz teljesen elapadt, fgy
a további munkák nem folytatódhattak. 1984
májusában a tetőt lebontották, a falakat
összedöntötték. így véglegesen megszűnt a
Spissich-ház.
Ez a kiskert az iskolai technikaoktatást
szolgálta több éve már.
Tavasszal közös elhatározással Kisfaludy
Károly emlékének áldozva egy kis parkot
hoztunk létre, mely emléket állít a hontalan
költőnek. Addig, míg az emlékhely avatási
napjához elérkeztünk, sok-sok ember munká
jára, jóakaratára volt szükség. A tervezéstől
a kivitelezésig együtt dolgozott tanár, diák
(főleg a nagyobb fiúk) a karbantartónk, ön
zetlenül segített több vönöcki lakos, hisz fe
nyőfákat, tujákat, az alaphoz követ adomá
nyoztak.
Anyagi és kétkezi támogatást a terület ren
dezéséhez, széppé varázsolásához az önkor
mányzattól kaptunk.
Ezúton szeretném megköszönni mindenki
munkáját, aki bármi módon hozzájárult az
emlékpark létrehozásához.
Kisfaludy Károly rövid időt töltött Vönöc
kön, de nehéz életének legszebb 2 évét. Le
gyünk büszkék a költőre. Ha elsétálunk a
park előtt, vagy megpihenünk a padon, gon
doljunk a szomorú sorsú Kisfaludy Károlyra,
kinek ma itt emléktábláját leplezzük le.
Szebben nem is tudnám befejezni, mint
gyermekeink tették a műsorukban:
„Hát legyen egy kis emléke ez a park,
szülőföldje szép határában, a hova
oly igen vágyakozott."
(Horváth Ferencné iskolaigazgató be
széde az emlékpark avatásán hangzott
el.)
Fotó: BenkA Sándor
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Bobaiak hetedik helyezése Hajdúszoboszlón
Négy esztendővel ezelőtt mesterházy Sándor felkereste a bobai
iskolát azzal a javaslattal, hogy
kapcsolódjanak be a polgárvé
delmi vetélkedőkbe.
Ezt a bobaiak annyira komo
lyan vették, hogy rögtön meg is
nyerték a Sárvár-Celldömölk
körzeti versenyt. Azóta egy év
kivételével mindig ott voltak,
és általában megállták a helyü
ket.
Az igazi sikert ez a tanév hozta
a 81 fős bobai iskola pévéseinek.
Annak rendje és módja szerint
először megnyerték a körzetit,
majd utána Szombathelyen a me
gyei versenyt is, ami az országos
döntőre kvalifikálta őket.
- Még arra sem számítottunk,
hogy a körzetit megnyerjük mondja Szabó Peti -, de arra az
tán végképp nem, hogy országos
döntősök leszünk.
- A siker azért nem jött ingyen
- magyarázza Baráth Boglárka.
- Sokat tanultunk, gyakoroltunk.
A tavaszi szünetben naponta 4-5
órát készültünk.
- Pedig nem ment simán a do
log, mert betegségek tizedellek
bennünket. Szépen mindenki sor
ra került, senki sem volt kivétel,
de nem adtuk fel - így Szalay
András.
- Meg azt sem volt könnyű
összeegyeztetni, hogy mikor ér
rá mindegyikünk - emlékezik
vissza Kulman Kati.
Végül is összejött minden, és
május 24-én Hajdúszoboszlón a
bobai ,Jegénység" összemérhette
tudását az ország legjobbjaival.
Nem kellett szégyenkezniük.

Húsz csapatból a 7. helyen vé
geztek, ami elismerésre méltó
teljesítmény - főként egy ilyen
kis létszámú iskolától.
- Nem volt könnyű" dolgunk.
A sorsolás szerint mi délután ver
senyeztünk, és addigra már na
gyon felázott a pálya. Rendkívül
csúszott, és nehéz volt teljesíteni
a szintidőt - idézi fel az ese
ményt Káldos Livi.
- A sugárzásmérő kocsi mű
szereinek a felismerése volt a
legkönnyebb - mosolyog Szabó
Péter - A szennyezett terep le
küzdése meg a legnehezebb replikázik Káldi Gábor.
A gyerekek szinte egymás sza

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái:
-

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
apróhirdetés

16
8
5
3
2

000
800
600
900
100
600

forint
forint
forint
forint
forint
forint

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként

5 százalék kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

Ne feledje:
Új Kemenesalja kéthetente!

vába vágnak, amikor az egyéb él
ményekre terelődik a szó.
Említik az őrségváltást az is
meretlen katona sírjánál a Hősök
terén, aztán hogy mi is történt a
Hortobágyon a Kilenclyukú híd
nál; hogy olyan fáradtak voltak
Kecskeméten, hogy a repülőnap
ról csak a hatalmas hangerőre
emlékeznek; na és termé
szetesen, hogy miért Hajdúszo
boszló a világ legszebb városa
számukra...
A siker kovácsa, Dittrichné
Kovács Éva (Tücsi néni) moso
lyogva szemléli a lelkes sereget,
majd ő is megszólal:
- Egy ilyen kis iskolában az a

nehéz, hogy ugyanaz a 8-10 ta
nuló csinál mindent, ha az isko
lának helyt kell állnia.
így van ez nálunk is. Ezek
a gyerekek szerepeltek az isko
lai, községi megmozdulásokon,
sportversenyeken, szaktárgyi ve
télkedőkön stb. Ha valaki, hát Ők
nagyon megérdemlik a nyári pi
henést.
- Feltétlenül szólnunk kell
azokról, akik segítettek bennün
ket a felkészülésben. Jaj, csak va
lakit ki ne felejtsünk! - aggodal
maskodik a tanárnő, aztán a
gyerekekkel közösen megpró
bálják felsorolni mindazokat,
akiknek köszönettel tartoznak.
(Betűrendben, rangok és beosztá
sok nélkül írjuk őket - V.L.) A
tanárok közül Gombási András,
Kovács Miklós, Kurucz Kriszti
na, Szemes József. A szakem
berek és vezetők közül: Cserkész
Gábor, Kovács Imre, Mihók Ta
más, Nagy Rezső és Warzsák
Zsolt.
Az Önkormányzatok sem ma
radtak tétlenek. A ncmeskocsiak
5 ezer, a bobai önkormányzat 10
ezer forinttal járult hozzá a haj
dúszoboszlói úthoz.
Még egy kellemes élmény vár
a csapat tagjaira: a megyei első
helyért jutalomból egynapos kisbalatoni kiránduláson vehetnek
részt.
A felvételen a hátsó sor: Sza
lay András, Szabó Péter, Ditt
richné Kovács Éva tanárnő, Ba
lázs Boglárka, Gősze Attila. Első
sor: Kulman Katalin, Káldos Lí
via, Káldi Gábor.
Völgyi László

( h2-M

Pályázatok kézműveseknek
Az IPOSZ Országos Kisipari Kézműves Tanácsa a Hadtörténeti
Múzeummal közösen „Magyarország 2000 - A Szent Korona Ünne
pe", valamint „1997 kézműves remekei" címmel országos nyilvános
pályázatot hirdet. A „Magyarország 2000..." című pályázatra hivatá
sos és amatőr alkotók, valamint alkotóközösségek jelentkezhetnek.
Nevezni tetszőleges számú alkotással lehet, amelyek korabeli tárgyak
másolatai, illetve olyan mai használati vagy dísztárgyakkal, melyeken
az alkotók az államalapító magyarság tárgy- és formakultúráját, dí
szítőművészelét alkalmazzák. A nevezési díj 1000 forint.
Az „1997 kézműves remekei" című pályázaton hivatásos kézmű
vesek, népművészek, iparművészek és alkotóközösségek vehetnek
részt. Pályázni maximum három új - nem zsűrizett, más pályázaton
nem szerepelt - népművészeti, iparművészeti vagy egyéb alkotások
kal lehet. A nevezési díj 2000 forint.
Jelentkezési lapot és csekket az Országos Kisipari Kézműves Ta
nács titkárától, Gergely Imrétől lehet kérni. (1054 Bp., Kálmán I . u.
20. Telefon: 269-2940/410 vagy 416-os mellék.) Jelentkezési határidő
május 15. A pályamunkákat május 22. és 24. között, naponta 9-től
16 óráig kell leadni a Hadtörténeti Múzeumban. (Budapest, I . kerület,
Tóth Árpád sétány 40.)
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G Y E R M E K , SZÜLŐ
CSALÁD, ISKOLA
Ötvenéves oktató-nevelő munkám, valamint a több ezer család
látogatás során tapasztaltak tükrében a következőkben azokat a
kérdéseket, nevelési helyzeteket igyekszem sorba szedni, amelyek
a család által megoldandó feladatként jelentkezhetnek, s amelyek*
re vonatkozóan általános érvényességgel adhatok tanácsot. Egyút
tal válaszolni kívánok azokra a kérdésekre, amelyek a kedves
szülőket foglalkoztatják.

A játék szerepe
a személyiség fejlődésében
A kisgyermek tevékenységének fő formája a játék. Számára a játék
a munka előiskolája, amit már egészen kiskorában meg kell kezdeni.
A jó játék megtanítja a gyermeket azokra a testi és lelki erőfeszíté
sekre, amelyek jövendő munkájához szükségesek. A játékban fejlődik
a gyermek kezdeményező, szervező és kombináló képessége, gondol
kodása, képzelete, testi ügyessége, amit ő nagyon komolyan vesz.
Nézzünk meg egy játszó gyermeket. Mennyi komolyság van a moz
dulataiban, milyen sok öntudat, önérzet a viselkedésében. Arcáról
leolvashatjuk, hogy ő tulajdonképpen nem is játszik, hanem nagyon
is komoly kötelességet teljesít: élni tanul.
A jövendő munkára és a munkához való helyes viszonyra termé
szetesen csak pedagógiailag is átgondolt játék készít elő. A szülő, a
pedagógus bizonyos fokú irányítása nélkül a játék nem fejtheti ki a
kívánt nevelőhatást.
Fontos a játékszer meg válogatása, és fontos a segítség a játék eltervezésében, megszervezésében. Ezzel a segítséggel - ha mértéktar
tó, ha valóban segítő és nem elnyomó - nem csökkentjük, sőt növeljük
a gyermek önállóságát, aktivitását. Ne használjuk ki az anyagi javak
bőségét a nevelésben, ne halmozzuk el a gyermekeket rafinált, drága
játékcsodákkal. Sokkal szerencsésebb és egészségesebb, ha e helyett
nagyobb szeretetet, gondoskodást kap a gyermek, ólomkatonák, tan
kok, játékpisztolyok és rakéták helyett a gyermek kezébe embersége
sebb, ugyanakkor izgalmasabb játékot adjunk. A fegyvereken kívül
számos izgalmas versengési lehetőséget nyújtó olcsó játék van forga
lomban, csak azokat gondosan kell megválogatnunk. Higgyék el,
hogy egy ép képzeletű gyermek veszélytelen gyurmaanyagokkal, né
hány kockával, rongy- vagy mtfanyagbabával, egyszerű játékbútorral,

A Gáyer-hét '97
eredményei

vagy főzőedénnyel boldogabban tud játszani, mint az őt körülhalmozó
drága játékcsodákkal.
A játékhoz feltétlenül biztosítsunk nyugodt helyet, sarkot, ahol a
gyermek zavartalanul tud játszani, még akkor is, ha egy szobánk
lenne. Játék közben ne bolygassuk, állandó figyelmeztetésekkel ne
zavarjuk a gyermek nyugalmát. Engedjük meg, hogy a játékban vállalt
célt, feladatot nyugodt körülmények között valósítsa meg. A társas
játékokban vegyenek részt a család tagjai is, de nem szabad a gyer
meket jogtalanul előnyhöz juttatni, örökös győztesnek kihozni. Ebben
az esetben hiúságát legyezgető csodalénynek képzeli magát, és ha
egyszer is veszít, hisztériássá, dacossá válik, haragszik játékára, föld
höz csapja, rugdalja, nincs tekintettel játékos partnerére sem. Az ilyen
gyermeknek sokkal nehezebben fejlődik a gyermektársadalomba való
beilleszkedési készsége, társasigénye. Feltétlenül fejleszteni és erősí
teni kell akaratát erősítő motívumait, hogy az esetleges balsiker is
ösztönző erővé váljék. Tudjon veszíteni, talpra állni, és újból elkez
deni,
Érthető, sőt tiszteletre méltó a szülők bizonyos elfogultsága gyer
mekükkel szemben, de a szeretet, dicséret túlzott megnyilvánulásával
károsak a gyermekre. Soha ne hangozzék el a gyermek otthoni kör
nyezetében az, hogy „rendkívül okos vagy", „te leszel az osztály
legjobbja", „csodalény vagy" stb. Lehet, hogy az óvodában, vagy
iskolában a gyermek maga fogja tapasztalni, hogy vannak nála sokkal
jobbak, okosabbak, ami fájdalmat és lelki sérülést okozhat, megin
gatják hitét az igazságban.
És önök kedves szülők és nevelők, ne hagyják magukra a gyer
mekeiket a játszótereken, parkokban, mert a velük való törődés nem
merülhet ki a családi házban, osztálymunkában, hanem keresni kell
a velük való együttlét lehetőségeit. Figyeljék meg kedves gyerme
küket, hogyan viselkedik a közös játékban, mert itt leplezetlenül nyil
vánulnak meg tulajdonságai, közösségi viszonyulásai, a közösségi
életben szerzett tapasztalatai. A gyermekek játék közben gyakran es
nek az önzés, irigykedés, gorombáskodás, játéktárgyak rongálásának
hibájába. Az ilyen jellegű megfigyeléseken keresztül a szülőknek,
nevelőknek van módjuk játék közben is megismerni gyermekeik jó
és rossz tulajdonságait, s ezeket a nevelés során folyamatosan felszí
nen tartani, fejleszteni. Csak dicsérni tudom azokat az édesanyákat,
pedagógusokat, akik maguk is részt vesznek a játékban. Ha mindig
csak tanítanak, nevelnek, követelnek és sürgetnek, akkor valamiféle
külső erő lesz önökből, esetleg hasznos, de a gyermekhez semmikép
pen sem közel álló.
Sok igazság van abban, hogy aki gyermekkorában eleget játszott,
az felnőtt korára kiegyensúlyozott dolgozó emberré válik, és játékos,
derűs természetét továbbra is megőrzi. Kívánom, hogy ilyen legyen
gyermekük is.
Pataki Márton
Szellemi vetélkedő Gáyer Gyula életéről, munkásságáról:
1. helyezett: 8. b (Deé Krisztina, Kiss Melinda, Illés Roland),
2. helyezett: 7. b (Márton Boglárka, Boda Izabella,
Somogyi Szilvia),
3. helyezett: 8. c (Vécsei Éva, Jankó Nóra, Ambrus Gábor).

„Természet szépségei" rajzpályázat:
óvoda - 1. helyezett: Végh Csaba, Koptik O. úti óvoda,
2. helyezett: Horváth Máté, Szalóky úti óvoda,
3. helyezett: Kiss Nikoletta, Vármcllék óvoda, Sárvár,
Különdíj: Szabó Andrea, Koptik O. úti óvoda.
Alsó tagozat - 1. helyezett: Bagics Dóra, Ostffy asszony fa,
2. helyezett: Könczöl Dávid, Gáyer iskola,
3. helyezett: Bolla Szimonetta, Vönöck;
Különdíj: Smidéliusz Máté, Ostffy asszony fa,
Bedy Gergő, Gáyer iskola.
Felső tagozat - 1, helyezett: Ambrus Gábor, Gáyer iskola,
2, helyezett: Biczó Attila, Berzsenyi iskola,
Cságoly Zsófia, Gáyer iskola,
3. helyezett: Győri Veronika, Berzsenyi iskola,
Kovács Krisztián, Gáyer iskola;
Különdíj: Marcal Petra, Dunaszerdahely,
Kovács Izabella, Gáyer iskola.

Könyv- és könyvtárhasználati verseny:
1. helyezett: 2. c, 3. b, 4. a,
2. helyezett: 2. a, 3. a, 4. c,
3. helyezett: 2. b, 3. c, 4. b.
Játékos sportverseny:
Alsó tagozat - 1. helyezett: 1. b, 2. a, 3. a,
2. helyezett: 1. c, 2. b, 3. c,
3. helyezett: 1. a, 2. c, 3. b.
Felső tagozat - 1. helyezett: 6. c (Sebestyén Bálint,
Bellovics Diána, Kovács Bernadett, Simon Eszter,
Varga László),
2. helyezett: 4. c (BenkŐ Tamás, Balhási Nóra,
Tóth András, Németh Zoltán, Koronczai Gergő),
3. helyezett: 5. c (Vajda Viktória, Molnár Margit,
Kiss József, Erdei Gábor, Döbrönte Tibor).
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KORKÉP

KEMENESALJA
„Nekem nem térkép e táj..." írta a költő' és igaza nem vitatha
tó. Sorozatunkat, a térképet még
is fontosnak érezzük, azonáltal
is, hogy szerencsénkre nem hal
ványul szülőföldünk neve, in
kább érződik felerősödése, ami a
szűkebb pátriához való kötődés
bizonyító jele. Intézmények, tár
saságok, egyesületek, gazdasági
szervezetek stb. hordozzák ne
vét, tehát naponta halljuk: Keme
nesalja. Viszont ha a földrajzi
szerkezetben is megjeleníthető
táj bemutatására tekintünk, akkor
hitelesebb képet rajzolhatunk a
valóságos Kemenesaljáról. Or
szágosan sem jelent meg olyan
térkép, amely külön ne tüntetné
fel Kemenesalját, sőt a „felette"
húzódó Kemeneshátat, úgy,
ahogy a neves és vidékünkért ra
jongó költő, Káldi János versben
idézte: / „Köszöntlek, édes föld,
örök por. / Átölelem fáid lomb
ját. / Anyai-jó táj, alkonyodó, /
tétova-rajzu, hosszú dombhát!" /
A nagy „alkotó", a természet,
a Teremtő nagyszerűen elrendez
te e szép vidéket. Körbeszegé
lyezte két folyóval, a gyorsfolyá

sú, szeszélyes Rábával és az
irigylésre méltó nagy medencéjű',
tiszta viző Marcallal. Olyan ter
mészetes határt ajándékozva,
amely sokszor országoknak sem
adatik meg. Ez a terület adott ott
hont annak a 38 településnek,
amelynek legészakibb pontján
Várkesző, a legdélibben Keléd
található.
Ha csupán e két települést em
lítjük - előzetesen - , akkor máris
a történelem nagy távlataiban ta
láljuk szemlélődésünket. A vár
nevet rejtő falunév a századokon
át küzdő, harcoló, országvédő
népünket idézi a múlt nagy viha
raiban. És hogy e síkságon és
magasain léteztek várak, annak
számos bizonyítéka van, de ez
egy külön fejezet. Keled elneve
zése egymagában is ősiség.
Nyolc falu hordozza a Kemencs
nevet: Kemenesszcntpéter, Kemeneshőgyész, Kemenesmagasi,
Kemenessömjén, Kemenesmihályfa,
Kemenesszentmárton,
Kemeneskápolna, Kemenespálfa. Észak tói-délig különböző
pontokon. Itt említhető, hogy a
közigazgatási átszervezés a há-
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ború után „elvitt" öt települést
Veszprém megyéhez. Úgy tűnik,
hogy ez amolyan szívbéli kérdés
a kemény politikai töltésű rende
zési elvekkel és gyakorlattal
szemben. Függetlenül a közigaz
gatási határoktól, Kemenesaljá
hoz tartozik több nagyon szép fa
lu a nyugati részeken: Sitke, Gérce, Vásárosmiske, Káld. Ha me
reven ugyan, de képzeletbeli vo
nalat húzunk észak és dél iránya
között, akkor látjuk, hogy a Káld
és Csönge közt húzódó egye
nesen jóval belül esik keleti
irányba Vásárosmiske, ám Ostffyasszonyfa például nyugatra
kissé. Amennyiben a földrajzi
domborzatokra vetül a tekinte
tünk, akkor láthatjuk igazában,
hogy e vidéket díszítik a BalatonFelvidék legtávolabbi vulkán
kúpjai, a jó bort termő képződ
mények: Sághegy, Kissomlyó,
Miskei-hegy és a Hercseg.
Ezek után csupán néhány
szépséget említve nem nehéz a
következtetés, hogy a mi „terített
asztalunk" olyan mintázatú,
amelyhez a kötődésünk, bölcső
től a sírig érzékenyül. Elbeszélni
mindezt egy írásban lehetetlen. A
szépírók ezt a legnemesebb át
éléssel, nagyon sok esetben meg
tették. Álljon itt záróul a neves
tájleíró, Antalffy Gyula egy na
gyon régen közzétett cikkének
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részlete - megjelent az Élet és
Tudományban. Őt joggal sorol
juk azok közé, akik legszebben
írtak Kemenesaljáról. „A kemenesaljai táj szépsége - megraga
dó. Lágy hajlatokkal ívelő felszí
nét rendkívül finom rajzóvá teszi
az aprólékos tagoltság: az erdősipkás halomsorok, a nagy hullá
mokban ringatózó szántók, a l i 
getes legelők, a gyümölcsösök
mélyén rejtőző falvak megejtő
kedvességűvé varázsolják a »kékellőhalmok« gyönyörű vidékét,
Berzsenyi szeretett táját. Az alpi
és pannon flóra találkozik ezen a
kis területen; a fennsík a cser
tölgy, az alsóbb lankásság pedig
a molyhostölgy és a sajmeggy
hazája, a Marcal melléke viszont
hajdan valóságos beregvilág volt.
A táj patakjai - a Börgönd, a
Cinca meg a Gódó - is a Mar
calba futnak." Mindehhez hoz
záteszi: „Szinte láthatatlan lejtés
sel ereszkedik alá a Cser ma
gaslatairól a Rába meg a Marcal
lapályáig a Kemenesalja (lásd a
térképet) teleszórva sok-sok apró
faluval. A hátság tetejét laza er
dőfoltok tarkítják, a déli dombol
dalakon szőlők, gyümölcsösök
virulnak, s a Cser magasa és a
Marcal laposa között egykori
vulkánocskák maradványai sora
koznak egymás mellett."
DJ-
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Változik a Négy város labdarúgótorna
Július 26-27-én Celldömölkön
18. alkalommal rendezik Celldö
mölk, Barcs, Körmend és Lenti
legjobb csapatainak részvételével a
soron következő Négy város labda
rúgótornát. A labdarúgótornát
Celldömölk
kezdeményezésére
1980 óta minden évben a résztvevő
városok között felváltva rendezték
meg.
A torna célja, hogy az 1979-ben
városi rangot kapott négy dunántú
li kisváros sportegyesületei között
elmélyítse és megőrizze a sportbarátságot, valamint segítse lab
darúgó-csapatainak a bajnoki
évadra való felkészülését, csapat
építését
A résztvevő csapatok vezetői és
a polgármesteri hivatalok sportre
ferensei a június 18-aÍ technikai ér
tekezleten döntöttek arról, hogy
1997-től minden csapat megmér

kőzik egymással és a legjobb ered
ményt elérő nyeri el a rendező vá
ros serlegét, valamint védője lesz a
Barcs város által felajánlott ván
dorserlegnek. A celldömölki torna
mérkőzéseinek műsora:
1997. július 26. (szombat): 1.
mérkőzés: 17.00 Barcsi SC-Körmendi Babati-Hús FC
2. mérkőzés: 18.30 CVSE Antók Nyomda-Lenti TE
1997. július 27. (vasárnap): 3.
mérkőzés: 9.00 Lenti-Barcs
4. mérkőzés: 10.30 KörmendCelldömölk
5. mérkőzés: 15.00 KörmendLenti
6. mérkőzés: 16.30 Celldö
mölk-Barcs
A mérkőzéseket 2 x 35 perces
játékidőkkel játsszák a csapatok.
Természetesen most is díjazva lesz
a tornán legjobb teljesítményt

Augusztusban
nemzetközi kézilabda-fesztivál
lesz Celldömölkön
Eddig 6 ország 36 csapata jelez
te részvételét arra a nagyszabású
nak ígérkező nemzetközi kézilab
da-fesztiválra, amelyet augusztus 18a és 23-a között rendeznek Celldö
mölkön - tudtuk meg azon a sajtó
tájékoztatón, amit a szervező Cell¬
Sport Bt. munkatársai tartottak.
A tájékoztatón, amelyen megje
lent dr. Varga Zoltán megyei
sportigazgató, Makkos István,
Celldömölk polgármestere és He
gyi Gábor, a Vas Megyei Kézilab
da Szövetség főtitkára, elmondták:
a tornán 1978 és 1985 közölt szü
letettek vesznek majd részt
A Cell-Sport Bt. nevében Süle

Nándor és Molnár János azt is
közölte, hogy a rendezvény fő tá
mogatója Celldömölk önkormány
zata és az IPR Olajtároló. Szakmai
támogatói a Magyar Kézilabda
Szövetség, a Vas Megyei Kézilab
da Szövetség és a Vas Megyei
Sportigazgatóság. Ezen kívül több
országos és celldömölki cég talál
ható a támogatók lajstromában.
A rendezvény fő célja a sportolás
mellett hogy ráirányítsák a figyel
met Celldömölk és Kemenesalja tör
ténelmi, kulturális és geológiai érté
keire, érdekességeire, s mindezzel a
térség idegenforgalmának fellendíté
sét is szolgálják.
völgyi

Ezt nem lehet
elég korán kezdeni!
Kezdje Ön is
az Uj Kemenesaljával!

nyújtó kapus, mezőnyjátékos és
góllövő(k).
A mérkőzések várhatóan erős
küzdelmeket jő játékot tartogatnak
a kilátogató közönség számára.
Gondoljuk mindezt azért, mivel a
labdarúgótorna történetében most
először mind a négy város labdarú
gócsapata NB III-as szereplésre jo
gosult. A szurkolók e torna alkal
mával felmérhetik a celldömölki
csapat várható NB III-as teljesít
ményét, és megismerhetik a már új
összetételű, rajtra kész Antók
Nyomda csapatát.
A labdarúgótornát most Ötödik
alkalommal rendezi városunk. A
Celldömölkön eddig megrendezett
négy tornán még egyszer sem sike
rült a celli csapatnak elhódítani a
vándorserleget A tornát eddig leg
többször a Barcs (7) nyerte meg.
őket a Körmend (6), Celldömölk

(3) és Lenti (1) követi. Zárójelben
a tomagyőzelmek száma szerepel.
A celldömölki csapat tomagyőzelmein kívül még háromszor szere
pelt a döntőben és végzett a máso
dik helyen.
A Horváth T. - Nyéki, Geicsnek. Szentgyörgyi, Sebestyén Horváth (Molnár), Lakner, Balhási
(Pécz), Varga-Hetyési, Mesterhá
zi Összeállításban játszó celldömöl
ki csapat 1991-ben Lentiben nyert
utoljára. Hat év után végre újra van
egy olyan csapata a városnak,
amely nagy esélyese a tornának. A
szurkolók nem titkolt vágya, hogy
a játékosok megszerezzék az első
celli tornagyőzelmét a csapatnak.
Reméljük ezért a játékosok min
dent el is követnek, és a torna utol
só mérkőzése után felhangzik a
, JCupacsapat" köszöntés.
MOL

KEZILABDA
CVSE-CELLCOLOR-RABAGYARMAT 36:17
Női MB-s mérkőzés.
CVSE: Mcndel - Sámson, Geiger Sz., Geiger Cs., Balogh B., Fogszinger, Csahók M .
Csere: Kiss A., Söptei, Nagy K.
Edző: Salamonné Csótár Adrienn.
Ezzel a magabiztos győzelemmel bajnokcsapatot lehet tisztelni a
lányokban. Reméljük, jövőre az NB II-ben tudnak szerepelni.

Labdarúgás-utánpótlás
Jánosházán 7-8. osztályos fiú utánpótlás labdarúgótornán 5 csapat
körmérkőzéses formában döntötte el a helyezések sorrendjét.
1. CVSE Antók Nyomda „A", 2. Jánosháza, 3. Martonvásár, 4.
CVSE Antók Nyomda „B", 5. Kerta
Különdíjasok: legjobb kapus: Tóth Imre, legjobb fejelő: Szabó Má
tyás.
A győztes csapat tagjai: Tóth Imre, Szabó Levente, Szabó Mátyás,
Németh József, Horváth Péter, Jankovics Balázs, Lampcrt Balázs.
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LABDARÚGÁS
Kupabravúr: a 64 között a CVSE-Antók Nyomda
CVSE-Antók Nyomda-Szentgotthárd 1:0 (1:0)
Labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés. Celldömölk, 400 néző, vezet
te: Boda.
CVSE: Nagy Z. - Nagy A., Csákvári, Stieber - Molnár (László),
Dobány, Latyák, Kelemen, Lengyel - Békés (Nyári), Pécz. Edző:
Sebestyén Attila.
Szentgotthárd: Sömenek - Bánfalvi, Kovács Cs., Meskó - Marton,
Kecskés, Korpics (Tóbiás), Pálcsa, Horváth T. I I . - Dömötör (Me
csei), Szőke. Edző: Horváth Zoltán.
Hatalmas vehemenciával esett egymásnak a két csapat. A tovább
jutást eldöntő találat a 14. percben esett: Lengyel viharzott el a bal
szélen, pontos beadását Molnár 5 méterről fejelte a rövidsarokba.
Ezután a két tizenhatos közölt hullámzott a játék igazi gólhelyzetek
nélkül.
összességében küzdelmes, kemény mérkőzésen megérdemelten ju
tott tovább a hazai gárda a rutinosabb Szentgotthárd ellenében.

Megyei I. osztály

Kemenesalja-Vasvár 2:1 (1:1)
Vasvár, 400 néző, vezette: Vörös.
Kemenesalja: Zseli - Sebestyén, Princzes, Szálai (Rúzsa), Huszár
- Vincze, Varga, Horváth, Fenyő (Berta) - Gulyás, Fűzfa R. Edző.
Marsai József.
Alacsony színvonalú mérkőzésen a vendégek nagyobb arányban is
nyerhettek volna. Góllövők: Fűzfa R., Varga, í 11. Baumgartner. Ifi:
0:5.

Megyei I I . osztály
Szeleste-Ostffyasszonyfa 1:0 (0:0) - A helyzetek alapján megér
demelt a minimális hazai győzelem.
Kemenesmagasi-Pecöl-HOZER 0:0 - Nagy iramú mérkőzésen
igazságos eredmény született.
Szergény-Kőrismenti 2:3 (1:1) - Már másodszor veszített úgy a
hazai csapat, hogy 11-est hibázott, és az utolsó percben gólt kapott
G: Molnár (2), ill. Király, Bergmann, Horváth.
Jánosháza-Gérce-Vásárosmiske 3:1 (3:1) - Az első félidőben
remek játékot produkáló hazai csapat a második félidőben tartani
tudta az eredményt. G: Kiss, Lenorics, Rétfalvi, ill. Szálai.
Nagysimonyi-Rábapaty 3:2 (1:1) - Helyzetei alapján megérde
melten nyert a Simonyi a lelkes vendégcsapat ellen. G: Szakái (2),
Asbóth, ill. Tóth Z. (2).
Jánosháza-Pecöl-HOZER 2:0 (2:0) - A jánosháziak a nagy esé
lyes otthonában tudtak nyerni, és ez azt jelenti, hogy sok év után
ismét megyei I . osztályú csapata van a nagyközségnek. G: Lenorics,
Kiss A.
Ostffyasszonyfa-Jákfa 3:2 (2:1) - Közepes színvonalú mérkőzé
sen sikerült a rutinosabb vendéglátóknak kiharcolni a győzelmet. G:
Szabó G. (2), Szabó Zs., ill. Mesterházy I., Rövid J.
Hegyfalu-Nagysimonyi 3:0 (2:0) - A nagy fölényben játszó hazai
csapat rászolgált a győzelemre. G: Stálovics (2), Horváth A.
Szergény-Kemenesmagasi-Rémus Hús 0:3 (0:1) - Küzdelmes
mérkőzésen megérdemelten nyertek a vendégek. G. Berghoffer, Ve
lencei, Bakodi.

CVSE-Antók Nyomda-Csepreg 3:0 (1:0)
Csepreg, 600 néző, vezette: Vörös.
CVSE: Horváth - Nagy A., Csákvári, Kelemen (László), Latyák Nagy I . , Dobány, Lengyel (Dénes), Stieber - Pécz (Molnár), Békés.
Edző: Sebestyén Attila.
A vendégek nagyobb játéktudását lelkesedéssel igyekezett pótolni
a hazai gárda. A celliek a gólokon kívül 5 kapufát is lőttek. G: Len
gyel, Dobány. Molnár. Ifi: 13:2.
Kemenesalja-Táplán-INTERFRUCT 2:1 (1:1)
Vönöck, 200 néző, vezette: dr. Szabó.
Kemenesalja: Fűzfa L. - Princzcs, Sebestyén, Szálai (Rúzsa), Hu
szár - Vincze, Horváth, Varga, Fenyő (Berta) - Gulyás, Fűzfa R.
Edző: Marsai József.
A hazai csapat némi szerencsével szerezte meg a számára fontos
3 pontot. G: Molnár K. Ifi: 6:5.
CVSE-Antók Nyomda-Kőszeg 7:2 (3:1)
Celldömölk, 1100 néző, vezette: Kovács Z.
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Csákvári, Latyák (László), Mol
nár T. (Dénes) Dobány, Kelemen, Stieber - Békés (Nyári), Pécz,
Lengyel. Edző: Sebestyén Altila.
A celliek nem hagytak kétséget, melyik a jobb csapat. Minden
téren ellenfelük fölé nőttek, és ez gólokban is megmutatkozott. Ez
alkalommal adták át a bajnoki érmeket is dr. Gadányi Károly, a Vas
Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke és dr. Varga Zoltán megyei
sportigazgató személyében.
G: Dobány (2), Békés (2), Lengyel, Pécz, Csákvári, Ül. Pápai,
Pongrácz.

Kenyéri-Simaság 1:4 (0:1) - Ez a mérkőzés az utolsó 20 percben
dőlt el a bajnok javára. G: Szabó ill. Varga, Zeke Attila, Galavics,
Sabján.
Csénye-Izsákfa 0:1 (0:0) - Az izsákfai csapat bravúros győzel
mével ezüstéremhez segítette a mersevátiakat. G: Major. Kiállítva:
Deé.
CsÖnge-Egyházashetye 4:2 (1:1) - A lelkesen játszó hazaiak
megérdemelten nyertek az elfáradó hetyeiek ellen. G: Németh (2),
Csejtei, Horváth Zs., ill. Csőre, Szélesi.
Boba-Mersevát 1:4 (0:3) - Megérdemelt vendégsiker született
Bobán. G: Horváth I . , ¡11. Szabó (2), Győrvári, Marsai.
Alsóság-Nemeskocs 2:3

BIRKÓZÁS

ASZTALITENISZ

Újabb 5. hely a korosztályos magyar bajnokságon
Ostffy asszony fának!
Lapzártakor kaptuk a hírt Földi Csabától, az asszonyfai birkózók
edzőjétől, hogy Boda Péter diák I . kategóriában a 45 kilogrammosok
súlycsoportjában szabadfogásban ötödik helyezést ért el. Eredményé
hez gratulálunk!
-vl-

Nyolc sportegyesület versenyzői álltak asztalhoz, hogy elnyerjék a
Kemenesalja Kupát. A csapatok közötti végső sorrend a következő
lett: 1. CVSE, 2. SZAK, 3. VASÉP, 4-5. KSI és a Hévíz, 6. Bük. A
celli versenyzők közül egyéniben első helyet szerzett a serdülő Né
meth Tamás, a Balatinecz (Hévíz)-Nyirfl páros, 2. Tamás László,
a Máthé-Ölbei páros, 3. a Fehér-Tamás páros és Lukács Balázs
(serdülő).
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Körzeti bajnokság
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