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Kétségek és remények az új év küszöbén 
Tavalyi gondjainkat részben elfeledve, 

szinte észrevétlenül kerültünk át az új esz
tendő várhatóan ugyanúgy gondterhes hét
köznapjaiba. Megkezdtük az 1998-as évet. 
Hogy gondok vannak, az természetes, hiszen 
nincs a világon olyan ország és társadalom, 
ahol csak felhőtlen boldogság és öröm az 
élet, de nem mindegy, hogy kínlódásunk mi
lyen mértékű. Mindenki hajlamos arra, ta
lán az emberiségbe kezdetek óla beplántált 
ősbptimizmus miatt, hogy derűsebbnek lás
sa a jövőt, és bizakodjon sorsa jobbra 
fordulásában. Ez az optimizmus nem hiába
való, hiszen ösztönöz bennünket arra, hogy 
saját erőnkből próbáljunk magunkon segí
teni, remélve azt, hogy más is segítségünkre 
siet. 

Ha visszatekintünk az elmúlt évre, bizto
san gondolkodásra serkentenek ennek ese
ményei, azok a történések és momentumok, 
melyek sorsunkat meghatározták. Van, aki 
nyilván elégedett magával, és sikereket 
könyvelhet el a már mögöttünk lévő eszten

dőben, van, aki úgy gondolja, hogy ő a sors 
vesztese, hiszen esetleg csak bánat, csaló
dás és sorscsapások érték, de mindenki ab
ban reménykedik, hogy a következő év csak 
jobb lehet. Az emberben felgyülemlettek a 
kétségek: tudja-e egyéni boldogulását ked
vező irányba vinni, a közvetlenül hozzá tar
tozókat, a gondoskodásban rábízottakat 
tudja-e úgy támogatni, ahogy az elvárható 
és mindenkinek csak előnyére válhat, tudja-
e úgy végigdolgozni, végigvinni az évet, 
hogy annak végén némileg elégedett lehet 
önmagával. A valóság mindig illúzióktól 
mentes és ez így van ebben a korban is. 
Nagyon sokaknak kell keményen megküzde
ni a viszonylag kedvező életszínvonalért, 
megfeszített munkával biztosítani azt az 
életformát, mely európai ember számára így 
is csak egy alacsony szintet ér. 

Kétségeink vannak. Létezik-e igazságos
ság a földön és ebben az országban. Bízunk 
benne, hogy van. Bízni és hinni lehet, de a 
valóság azt mutatja, hogy igazságosság 

nem létezik. Látszatpróbálkozások vannak 
arra, hogy ez a probléma is megoldódjon, 
de a már létező, megdönthetetlennek látszó 
érdekek megakadályozzák azt, hogy való
ban szociális igazságosság uralja ezt a tár
sadalmat. Nehéz elfogadni ezt a tényt, de 
kénytelenek vagyunk tudomásul venni. Fel
adatunk az élet minden területén, így a 
közéletben is az lehet, hogy próbáljuk befo
lyásolni és alakítani, amit még tudunk, fel
tétlenül bízva abban, hogy erőfeszítéseink 
sikerrel járnak. Hinnünk kell abban, fwgy 
valóban eljön az a fellendülés, amely min
denki számára jobb közérzetet biztosítva a 
nyugodt és békés élet feltételeit nyújthatja. 
Talán ez az év hozza a fordulatot és bebi
zonyosodik, hogy a jobb világ ígérete nem
csak üres demagógia és politikai szólam, 
hanem kézzelfogható valóság. 

Kívánom mindenkinek ebben a városban, 
hogy ez így legyen, és egyben kérem azt is, 
hogy a közös dolgainkért összefogva együtt 
alakítsuk az itt élők számára a biztató jövőt. 

Boldog új esztendőt! 
Makkos István 

polgármester 

Ünnepélyesen felavatták 
a celldömölki olajtárolót 

A megvalósítást 1998 közepé
re tervezték, de az első szállítmá
nyok már az elmúlt év közepén 
megérkeztek az 1PR celldömölki 
tárolójába, amelyet december 12-
én avattak fel ünnepélyesen. A 
nemzeti szalagot a két érintett te

lepülés, Celldömölk és Keme-
nesmihályfa polgármestere, 
Makkos István és ifj. Borhy Fe
renc vágta át (felvételünkön). 

Az ünnepélyes aktus előtt 
Kostyál Ferenc, az IPR Cclldö-

(Folylatás a 2. oldalon) 

Módosított adórendeletek 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

December 17-én tartotta a 
múlt évi utolsó ülését Celldö
mölk Város Képviselő-testülete. 
Makkos István polgármester 
megnyitó szavai után áttért a le
járt határidejű határozatok végre
hajtásáról szóló jelentés ismerte
tésére. Ebből megtudhatták a 
képviselők, hogy a Benevolentia 
alapítványnak jóváhagyott 30 
ezer forint átutalása megtörtént; 
ugyanígy ismertetésre került, 
hogy a szociális támogatások ne

gyedik negyedévi biztosítására 
egymillió forint pótelőirányzat 
szükséges. A pénzügyi bizottság 
által tett költségvetési átcsopor-
tosítási javaslatot a folyó ügyek
ben tárgyalták. A polgármester a 
két ülés közt történtekről szólva 
elmondta: úgy tűnik, a Styl Ru
hagyár beruház a városban, hi
szen komolyan érdeklődik a ki
szemelt telek megvásárlása iránt. 
Az alsósági Berzsenyi Lénárd 

(Folytatás a 3. oldalon) 

G . Nagyné Maczó Ágnes 
Kemenessömjénben 

Január 30-án (pénteken) este 6 
órakor Kemenessömjénben, a 
művelődési házban G. Nagyné 
Maczó Ágnes független ország
gyűlési képviselő előadást tart Új 
szövetség a nemzet megmenté
séért az 1988-as választások so
rán címmel. A rendezők minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. 

Református bál 
Az idén a református egy

házközség hagyományos bál
ját a Rezgőnyárfa étteremben 
tartja Celldömölkön január 
16-án (pénteken) 19 órai kez
dettel. 

A mulatság bevételét az új 
gyülekezeti ház építésére for
dítják. 
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Ünnepélyesen felavatták a celldömölki olajtárolót 
Minden szempontból biztonságos a létesítmény 

(Folytatás az 1. oldalról) 

mölk Tároló Rt. vezérigazgatója 
sajtótájékoztató keretében el
mondta, hogy a részvénytársaság 
1995 szeptemberében alakult 1,2 
milliárd törzstőkével. A hitel 
megszerzése hosszan elhúzódott, 
végül is *96 júniusában jött létre 
a szerződés. A teljes beruházás 
5,5 milliárdba került, amelynek 
megtérülését négy és fél év alatt 
tervezi a részvénytársaság. 

A törvény 90 napra elegendő 
energiahordozó tárolását írja elő 
az ország számára. A celli tároló 
126 ezer köbméter gázolajat, i l 
letve 95-Ös oktánszámú benzint 
képes fogadni. Ebből 100 ezer 
köbméter a stratégiai mennyiség. 
Ez a készlet országos szinten 6-7 
napra, a régió Tészére 90 napra 
elegendő. A cellihez hasonló tá
rolókkészülnek az ország továb
bi öt településén. 

A celldömölkiek számára nem 
kis aggodalmat jelent a hatalmas 
mennyiségű" készlet jelenléte a 
város határában. Az aggodalmat 
nem csak egy esetleges tűz kelet

kezése jelenti, hanem a potenci
ális környezeti károsodás. Főként 
az ivóvízkészlet tisztaságát féltik 
a város lakói a felhalmozott kész
let szennyező hatásától. 

A vezérigazgató ezzel kapcso
latban a következőket mondta el: 
A tárolt anyagok dupla fenekű és 
dupla palástú tartályokban van
nak, ezen kívül az ivóvíz tiszta

ságát a tároló területe alatt lévő 
25-30 vastag agyagréteg is sza
vatolja. Mindemellett állandó 
műszeres ellenőrzést végeznek. 
Egyébkent a Celldömölkön al
kalmazott technológia nyugati 
viszonylatban is csúcsminőség
nek számít. 

A telep - tűz esetére - több
szörösen is biztosított annak elle

nére, hogy itt csak tárolás törté
nik, semmiféle üzemi munka 
nincs, így a tűzveszély rendkívül 
csekély. 

A vendegek ezután autóbu
szokba ültek, a rossz idő miatt 
így járták be a telepet, és kaptak 
szakszerű tájékoztatót az ott lá
tottakról. 

Völgyi László 

A rendőr szakközépiskolák 
felvételi tájékoztatója 

az 1998/99. tanévre 
A Budapesti, Csopaki, Miskolci és Szegedi Rendőr Szakkö

zépiskola érettségire épülő, kétéves nappali tagozatos képzést 
indít, amely rendőr szakképesítést ad és a rendőrségen belül 
tiszthelyettesi munkakör betöltésére - elsősorban közterületi 
szolgálat ellátására - jogosítja fel a végzett hallgatókat. 

A rendőr szakközépiskolák a 18-22 év közötti fiatalok jelent
kezését várják, akik a jelentkezési feltételeknek megfelelnek, és 
vállalják a hivatásos rendőri szolgálatot. 

Jelentkezni a rendőr szakközépiskolákon, a rendőr-főkapitány
ságok, a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a Készenléti Rendőrség 
valamint a Köztársasági Őrezred Személyzeti Osztályain, vala
mint a rendőrkapitányságokon személyesen, vagy postai úton be
szerezhető jelentkezési egységcsomagban található jelentkezési 
lappal és az előírt dokumentumok becsatolásával lehet. 

A jelentkezési lapot és mellékleteit a rendőr szakközépisko
lákba legkésőbb 1998. január 31-ig kell eljuttatni! 

Az egységcsomag a Celldömölki Rendőrkapitányságon is be
szerezhető Németh Zoltán r.Őmagy személyzeti főelőadónál. 

A Csopaki és Budapesti Rendőr Szakközépiskola, valamint 
a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság címe és telefonszáma: 

Csopaki Rendőr Szakközépiskola 8229 Csopak, Nosztori ma
jor. Tel.: 06-87/446-344 

Budapesti Rendőr Szakközépiskola 1101 Budapest, Kerepesi 
út 47^19. Tel.: 06-1/2601-100 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, 9700 Szombathely, Petőfi 
S.u. 1/C. Tel.: 06-94/311-011 

A Pestalozzi Nyelvstúdió 

ANGOL, 
NÉMET 

nyelvtanfolyamaira 
beiratkozás és szintfelmérés 

1998. január 30-án pénteken du. 5 és 7 
31-én szombaton de. 10 és 12 óra között lesz a celldömölki 

Gimnáziumban. 

V Á L L A L A T O K N A K K I H E L Y E Z E T T  
T A N F O L Y A M O K ! 

Tel.: 06-60-394 213 

Referenciák: 
Philips. B o d a p n t Bank, Magyar Hitt ibink. Mailír Foodi Hungary. Z a n k a i írjúiigl t i C.ytrmckúduld 

Centrum. Városi Kórnál T a p o k a . Sfton L i n d g t n i . .Imi j M h l k , Bakony Művik Rt.. 
Ajkai elektronikai Kft, L H S Hungary, Rába-Com R l . Pápaid R l . H o l d Kapitány Sfimtg. 

I&olyih Rí. Badacsonytomaj « Vidéki T a k a r c k j z o v F l k r z r t . Sarvaly H L 
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l\idósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Általános Iskola értesítette az ön
kormányzatot, hogy a náluk kiál
lított Berzsenyi Lénárd alkotáso
kat a Savaria Múzeum kiállításra 
kölcsön kérte. Szerintük a felújí
tásuk elengedhetetlen. Ha a város 
hajlandó kifizetni a restaurálási 
költségeket, a képek visszakerül
hetnek régi helyükre. 

Erdélyi Antal képviselő az 
utóbbi témához hozzászólva an
nak a véleményének adott han
got, hogy a város - igen kisszá
mú értékének - mindenfélekép
pen a városban kell maradnia. 
Süle Ferenc képviselő a Szilá
gyi -gyűjtemény további sorsával 

kapcsolatosan elmondta, hogy 
beszélt Esztergályos Jenővel, az 
Apáczai Kiadó tulajdonosával, 
aki örömmel fogadta a felajánlást 
a kerámiáknak az irodaházukban 
való elhelyezéséről. 

A polgármester szavazásra bo
csátotta javaslatát, hogy a Ber
zsenyi Lénárd-képeket csak köl
csönadják a múzeumnak. A kép
viselők egyhangúlag elfogadták 
a felvetést. 

* 
A folytatásban Makkos István 

beszámolt az alsósági városrész
ben tartott kibővített részönkor
mányzati ülésről. A megjelent la
kosok főleg a szemétszállítás kö
riili problémákat taglalták. 

Ugyanígy téma volt a csatorna
hálózat kiépítése is, amelyre a 
kellő érdeklődés megvan a város
részben is. Egy régi téma, a bel
vizek elvezetése is felmerült, de 
ez egyelőre nehezen megoldható. 

A folytatásban az önkormány
zat 1998. évre szóló tervéről 
szólL Az elképzelések szerint - a 
választási ciklus utolsó évében 
szokásos munkabeszámolók 
mellett - számos érdekes téma 
fog terítékre kerülni. Byen a vá
ros szociális koncepciójának, a 
tömegközlekedés problémájá
nak, a helyi televíziózás fejlesz
tésének megvitatása, valamint a 
közalkalmazottak helyzetéről, a 

Savaria Tourist munkájáról szóló 
jelentés. 

* 
A folytatásban a folyó ügyek 

következtek. Módosításra került 
a helyi adórendelet, így a magán
személyek kommunális adója 
4050 forint lesz az első adótárgy 
után, ha az lakás; ha az nem la
kás, akkor változatlanul 1500 fo
rintot kell fizetni. Az ipanízési 
adó is emelkedett, összhangban 
az új törvényes előúrsokkal. 

A képviselők egyhangúlag elfo
gadták a Városgondnokság alapító 
okiratát, ezek szerint a megszűnt 
Házkezelőség és Művelődési GA-
MESZ feladatát veszi át az új in
tézmény. Cyöre Géza 

Kutyabarátok óévbúcsúztatója 
Az 1997-es évet ünnepi vacsorával zárta a Magyar Ebtenyésztők Or

szágos Egyesületének Celldömölki Szervezete. Az alsósági kultúrház 
nagytermében Minárcsik Sándor, az egyesület elnöke köszöntötte az 
összegyűlt kutyabarátokat, majd kezdetét vette az ünnepi vacsora. 

Az egyesület nem csak celldömölki tagokból áll, sok vidéki is csat
lakozott hozzájuk az utóbbi években. Közéjük tartozik dr. Lukács Attila 
nyárádi állatorvos is, aki vállalta a vacsora elkészítését. Nem adta 
alább, szarvaspörköltet varázsolt az ünnepi asztalra. Mivel szileszterre 
készült a fejedelmi étek, négy liter vörösbor sem hiányozhatott a hozzá
valók közül. 

A vacsora elfogyasztása után akár táncra is perdülhetett, akinek arra 
támadt kedve. Igaz, hogy csak magnóról szólt a talpalávaló, de ez a 
jókedvű társaságot egy cseppet sem zavarta. Néhányan szinte akrobatikus 
tánctudásukról adtak tanúbizonyságot. Azért az asztalokon szép számmal 
sorakozó poharakat sikerült megvédeni a következő összejövetelig. 

A fentiekből kiderül, hogy a vacsora ünnepi jellege nem tűrte a szabá
lyos napirendi pontokat, a komolyabb felszólalásokat. A következő alka
lommal erre is sor kerül. Január 23-án tartják azt a közgyűlést, amelyen 
az elmúlt év eredményeit értékelik majd, és megvitatják az 1998-ra vo
natkozó teendőket. A vezetőség nemcsak az egyesületi tagokat, de minden 
kutyabarátot szeretettel vár az alsósági kultúrházba. 

V. T. 

APRÓHIRDETÉS 
48 éves, magas termetű, jó meg

jelenésű, zárkózott, szófukar alap-
természetű, tanári diplomával ren

delkező, elvált férfi feleségül ven
ne szerény, egyszerű viselkedésú, 
gyereket is akaró hölgyet. Málnai 
Lajos, Budapest, IV. ker., Bercze-
vicy u. 23., földszint 10. 

A L E G K O R S Z E R Ű B B B U R K O L A T O K 
A L E G N A G Y O B B V Á L A S Z T É K B A N 

Cell BAU K F T . 
Celldömölk, Építők útja 2. 

(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén) 
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT., 
ZALAKERÁMIA RT. termékei, 
BAUMIT vakolatok, valamint 
zártszelvények, lemezek, idomacélok kaphatók. 

JAKULAP ES CSEMPE 
20 000 Ft feletti készpénzes vásárlás esetén 

5% kedvezményt adunk! 

- Kijelölt termékeket akciós árakon értékesítünk! 

Könyvismertetés 
Fehér Tamás-Jászfi János-Mándli László: 

A nyugat-dunántúli vasúti járműjavítás 125 éve (1872-1997) 

A sok adattal igazolt történeti 
munka szerzői közül Fehér Ta
más, a celldömölki fűtőház nyug
állományú főnöke kezdetektől 
1911-ig, Mándli László 1945-ig, 
Jászfi János 1945-től napjainkig 
foglalja Össze a járműjavítás tör
ténetét Már a bevezetőben sok 
érdekes adatot találunk. A jármű
javító műhely beindulásával két
szeresére nőtt az ipari munkások 
száma Szombathelyen. A legna
gyobb arányú foglalkoztatást 
több mint 1800 dolgozóval 1984-
ben érték el. Az azóta bekövet
kezett változások nem hagyták 
érintetlenül a járműjavítót sem, 
1000 fős szakembergárdájával 
azonban ma is az egyik legna
gyobb munkaadó Szombathe
lyen, ahova természetesen sok 
vidéki is jár. 

A szerzők jól érzékeltetik a 
nagy helyigényű üzem alapjai
nak lerakását, szervezeti keretei
nek - ahogy szaknyelven mond
ják: osztályok - kiépítését. Az in
duló öt osztályból idővel tizen
kettő lett. Maguk gondoskodtak 
az anyagellátásról, és a maguk ál
tal nevelt munkások szaktudása 
biztosította a folyamatos műkö
dést. 

Választ kapunk arra is, miért 
Szombathelyen és nem Kiscell-
ben épült fel a járműjavító, holott 
a nyugat-dunántúli vasút legna
gyobb állomása a kiscelli volt. 

A feladatokat kezdettől vilá
gosan és pontosan meghatároz
ták a vasútra oly jellemző sza
bályzatok. A feladat pedig nem 
volt más, mint az, hogy a vasút 
üzembiztonságának fenntartásá
hoz valamennyi vontató és von
tatott jármű folyamatos karban
tartását el kell végezni. Sok adat 
bizonyítja a mozdonyokra, kü
lönböző típusú személy- és teher
kocsikra fordított kiadásokat. 
Nyomon követhetjük a moderni
zációkat, technikai, technológiai 
fejlesztéseket úgy, hogy elsősor
ban szakemberek, de az érdeklő
dők számára is van mit tanulni a 
múltból. 

Sok jó minőségű fénykép, írá
sos dokumentum, visszaemléke
zés, személyes adat gazdagítja a 
kötetet. Kellő teret kap a műhely 
kulturális és sportéletének bemu
tatása. 

A jubileumra kiadott könyv 
tartalma, szerkesztése, tipográfi
ája méltó a nagymúltú intéz
ményhez. Káldos Gyula 

Helyreigazítás 
Előző lapszámunkban azt ír

tuk, hogy az elmúlt ősszel volt 
az első képzőművészeti kiállí
tás a nagysimonyi művelődési 
házban. Informátorunk közöl

te, hogy több alkalommal is 
volt már hasonló kiállítás 
Nagysimonyiban. Az érintet
tektől elnézést kérünk a pon
tatlanságért 
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Osíifyasszonyfai üzenetek 

175 éve született Petőfi Sándor 
Petőfi-évet hirdettek Kiskőrö

sön, ami részünkre is üzenet. Is
meretes a fiatal Petőfinek ostf-
fyasszonyfai tartózkodása, annak 
számos szép mozzanata és tragi
kuma. Visszatekintve az elmúlt 
évtizedekre, ez a kemenesaljai 
falu semmiben sem maradt adós 
a fiatal és hőssé vált Petőfi iránti 
szeretetben, emlékezésben. Ter
veik szerint ebben az évben is 
méltóak kívánnak lenni a nagy 
költő emlékéhez. A huszonegy 
mai magyarországi Petőfi-em
lékhely sorában rangos és odaadó 
a Vas megyei falu! Az elmúlt 
évek programjai, nem csupán az 
ünnepek, bizonyítanak. Ezért 
sem kívántatik valamiféle „lel
tár", hisz a lelkekben létezik, él 
a buzgó tisztaság. Illyés Gyula 
értékelő üzenetében ekként szólt 
Ostffyasszonyfáról, féltve őrzött 
hajdani (1967) levelében: „SZÉP 
DIADALA AZ IGAZSÁGNAK 

HÉRA ZOLTÁN 

ÉS A KÖLTÉSZETNEK, 
HOGY DICSŐSÉG SZÁRMA
ZIK MÉG AZOKRA A HE
LYEKRE IS, AHOL AZ IGAZ
SÁG LEGTISZTÁBB HŐSEI
NEK, A KÖLTŐKNEK, SZEN
VEDÉSBEN VOLT RÉSZÜK." 

Elérzékenyülés hatja át mind
annyiunkat, amikor elgondoljuk: 
a fiatal, cérnakabátos, tizenhat
éves, akkor még Pclrovics Sán
dor Selmecbányáról indulva 
(1838. augusztus 31.) gyalog
szerrel végül is ide, hozzánk, 
Ostffyasszonyfára érkezett. 
(1839 május) Többen az „ostf-
fyasszonyfai" Petőfit versbe öt
vözve énekelték meg. Álljon itt 
három Vas megyei származású, 
kötődésű költő vallomása, akik 
mindenkinél érzékenyebben mu
tatják föl Petőfi rövid életének 
számunkra kincsként őrzött ostf-
fyasszonyfai epizódját. 

Dala József 

JÁNOSY ISTVÁN 

Petőfi Ostffyasszonyfán 
Eddig a gyermek kristálykút szemével, 
mely csak a lényegekbe láthat, 
inely csak a lényegekbe láthat, 
mi sem volt természetesebb, 
mint hogy a világ Álom-varázslat 
És szépségeiből egyenlő rész jár neki is: 
„Nem ismerek magamnál kisebbet 
nem ismerek magamnál nagyobbat" 
így formált jogot a legszebb Jelenésre, 
melynek haja selymes, zománc a szeme sütése, 
ajka kékesbe hamvad. 

S ekkor érte a tagló: az a levél a zongorán. 
„Mit sandít a szépre ez a senki-csimasz!" 

És összeomlott a Tündérálom. 
Szájaszélén föltűnt a keserű grimasz. 
Leszek Napóleon, s majd megcsatázom 
a magam Solferino-jáért 

A faköpeny, Puskacsőben a gyertya, 
Kurtavas éjszaka-olvasásért 
Méláz ki az ablakon - félhalottá csigázva. 
Föntről a zuhanó test - bukó ön-fölhő. 
Majd a szilvafán az önakasztott árnya. 
Duzzadt kibökkenő nyelv - szem: vérből felködlő. 
Ostffyasszonyfán született meg a KÖLTŐ. 

Hontalan otthontalan 
Hányatva, űzve egykor itt, 
ő, a hontalan, otthontalan, 
kotolva zátonyon, árréteken, 
körül sziszegve szelektől, gunaraktól 
állva a pulykaorr lila dühét 
s a palakék esők haragját -
hontalan, otthontalan. 
Állva a próbát, a bajt, 
nézve galambörvény lést, gólyakanyargást, 
a föveny fényébe fogózva, 
a nyárfák egébe gyökerezve, 
csak azért se sírva, csak azért se futva, 
szíve őrségét megkettőzve, 
itt, itt egykor az otthontalan 
tőrösen, megértő tüskéivel, 
útban a választott úthoz -
a baka-bakancshoz, faköpenyhez. 
Az örömhöz, öröméhez, 
hontalan deleken, strázsás éjeken át. 

KÁLDI JÁNOS 

Az „asszonyfai" Petőfi 
Hol vannak már Salkovicsék? 
Hova szállt el a régi ég? 

Visszajött a szélbelökött 
Verhetetlen, élő, örök. 

Épp olyan, mint fiatalon. 
Múlhatatlan forradalom. 

Amit mondott, azzal üzen 
Jár-kel, izgat győzelmesen, 

Nem alkuszik a vaskonok 
Töri, ha kell az ablakot 

Elém dobja a Rába-part, 
Nagyon érzem, hogy mit akart. 

Az egész ég az ő dala 
Egész nemzet ő egymaga. 

Ha van remény, csak ő lehet, 
Legyűrheti a végzetet. 

Egy hír margójára 
Nézem a városi tévé november utolsó heti 

műsorát Érdeklődéssel hallgatom a polgár
mester úr nyilatkozatát egy ipari park helyé
nek kijelöléséről. Na, végre valami biztató jel 
- gondoltam, talán sikerül kimozdulni abból 
a nehéz helyzetből, ami a foglalkoztatás terén 
évek óta hátránya e térségnek. Mindjárt 
eszembe jut néhány hasonló tévéműsor mű
ködő ipari parkokról, ahol különböző kis és 
jelentős létszámú munkaerőt foglalkoztatnak 
olyan iparágakban, amiről ott korábban talán 
nem is hallottak. 

Igen, de Celldömölkön vagyunk, ahol egy 
évszázadon keresztül nyomon követhetjük a 
nagy felbuzdulást, a terveket és a megvalósí
tás akadályait. A századelő újságjai tele van
nak ilyen tervekkel, mosószer-, papír-, cu
kor-, gép-, gyufa- stb. gyárat akartak építeni, 
amiből nem lett semmi. 

A 45 utáni helyzet sem sokkal kedvezőbb. 
Akkor ezeket a törekvéseket ipartelepítések
nek hívluk. Az első nagy beruházási hullám
ban üveggyár építése volt tervben, de nem itt, 
hanem Orosházán épült meg. Mekkora része 
volt abban a kishitűségnek - honnan sze
reznek hozzá munkaerőt? - vagy a helyzet 
kellő fel nem ismerésének, nem tudom. Évek

kel később szó volt róla, a Rába gyár épít itt 
üzemet. Elviszi a vasútról a munkaerőt, hang 
zottak az ellenérvek. Sárváron épült fel i 
gyár. 

Most megint hasonló jelenségnek vagyunk 
tanúi. Polgármester úr nyilatkozata további 
részében említette, van vállalkozó, aki az ipa 
ri park területén hajlandó beruházni és van 
nak aggódók, akik a munkaerő elszívásátó 
tartanak. Úgy látszik, ismétlődik a múlt 
Egyetértek a polgármesteri nyilatkozat továb
bi részével is: legyen verseny, és az embere 
tudjanak dönteni, hol éri meg dolgozni. B 
csak ott tartanánk! 

Káldos Gyul 
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Az Európai Uniónál feltétel a jó minőségű bor 

Hegyközségi szakmai napot rendeztek Cellben 
Jelentős változás történt a 

közelmúltban: a Sághegy csat
lakozott a Somlói Borvidékhez. 
Ezen alkalomból hegyközségi 
szakmai napot tartottak a Ke
menesaljái Művelődési Köz
pontban. A rendezvény célja az 
volt, hogy ismertesse a Sághegy 
bortermelőivel a megváltozott 
viszonyokat, a hegyközség éle
tében várható változásokat. Az 
új bortörvény Is nagyban befo
lyásolja a szőlősgazdák tevé
kenységét, elősegítve a piacra 
kerülő borok minőségének ja
vulását hazánkban. 

Dr. Urbán András, a Hegy
községek Nemzeti Tanácsának 
fótitkára a hegyközségek fonto-
sabb feladatairól tartott előadást. 
Rövid történeti áttekintést adott a 
hegyközségek elmúlt évszázadai
ról. Megtudhattuk, hogy már a 16. 
században rninősítették a borokat, 
és csak a megfelelő színvonalú 
árut értékesíthették a termelők. 

Véleménye szerint nagy szük
sége volt a magyar borászatnak 
az új hegyközségi törvényre, 
mert nagyon fontos, hogy megfe
lelő keretek között történjen a 
borgazdálkodás. Ma 131 ezer hek
tár a szőlőművelési ágban nyilván
tartott földterület Ezen belül 80 
ezer hektár az elfogadható szinten 
művelt terület nagysága. 

Az Európai Unióhoz való csat
lakozás megköveteli a bor minő
ségének javulását Magyarorszá
gon. Az új törvény szerint 500 
négyzetméterre csökkent a szőlő
termesztésre használható terüle
tek nagysága. Az új törvény ér
telmében megváltoztak a hegy
községi feladatok is. Miniszteri 
rendelet szabályozza a bor erede
tének bizonyítását. A szakem
berek most dolgoznak azon, 
hogy a lehető legegyszerűbb for

mára redukálják az adminisztrá
ciót A hegyközségek további 
feladataihoz tartozik, hogy meg
ismertessék a tagsággal az euró
pai bortörvények előírásait. A 
hegyközségi tanácsok kezébe ad
ja a törvény a fajták kiválasztását 
az adott területen. A legfőbb cél: 
visszaállítani a borvidékek régi 
arculatát, amely a területet jelle
mezte. A másik fontos tényező a 
hírnév megteremtése, amely a ki
alakított arculat alapján történ
het. 

Jelenleg a kannás borok ural
ják a piacot. A hegyközségek fel
adata, hogy a palackozott, minő
ségi borokat széles körben elter
jesszék az országban. Az új bor
törvény lehetővé teszi, hogy az 
egyes borvidékeken belül védett 
területeket határoljanak le. így 
megjelenhetnek az eredetvédett 
borok, amelyek a hegyközségek 
hímevét öregbíthetik. A hegyköz
ség helyi minősítést is végezhet, 
amely az országos borminősítés 
előtt egy belső kontrollt nyújthat 

Zimonyi András, a Földmű
velésügyi Minisztérium Főtaná
csosa az új bortörvény gyakorlati 
hasznáról beszélt. Elmondta, 
hogy az új törvény az elmúlt 25 
év során szerzett ismeretek alap
ján az Európai Unióval össz
hangban próbál jogszabályi kere
teket biztosítani a magyar szőlős
gazdáknak. A jogszabály gyakor
latba való „átültetésének" három 
fő feltétele van: az adottságok és 
lehetőségek pontos ismerete, a 
borászati munka elősegítése, va
lamint alkalmazkodás az Európai 
Unió szabályaihoz. 

Az új bortörvény 1998. január 
l-jén lépett hatályba. Szabályoz
ták a minőségi borok és az asztali 
borok minősítését A törvény 
alapján új borvidékek születtek 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
egész oldal 
fél oldal 
negyed oldal 
nyolcad oldal 
tizenketted oldal 
apróhirdetés 

17 000 forint 
9 500 forint 
6 000 forint 
4 500 forint 
2 800 forint 

800 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli 
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 
10% kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal Cell
dömölk, Mikes Kelemen utca 14. DX em. 12. szám alatti lakos, a 
polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

(pl.: Zalai és Tolnai Borvidék). 
Ezentúl hazánk területén 22 bor
vidék található. A borhamisítá
sok megfékezésére is szankció
kat helyez kilátásba az új tör
vény. Nemcsak a hamisított bor 
eladása, de előállítása is bünte
tendő cselekménynek számít 
majd. A mustra is kiterjesztették 
a származás megállapítását. A 
hegybírók eljárásuk során hivata
los személynek minősülnek 
majd. Ennek érdekében egy alap
vizsgát kell letenniük. 

pés volt, hiszen a Sághegyen ko
rai érésű fajtákra van szükség. 

A kihelyezett kísérleteket vég
ző sághegyi szőlősgazda, Fehér 
Tamás elmondta, hogy a kísérlet 
még ugyan kezdeti stádiumban 
van, ám az eddigi eredmények fi
gyelemre méltóak. Részletesen 
ismertette a kísérleti szőlők szü-
retelési eredményeit. A Csersze
gi Fűszeres cukorfoka 20,5 volt, 
8,5 ezrelék savtartalom mellett 
A Nektár szőlőt október 21-én 
szüretelte. A mustnak 21,5 volt a 

0,751 Jf}t)$ Alk. 11,5 w% 

SÁGHEGYl OLASZRIZLING 
Száraz minőségi bor 

Termelte és a 

palackozta: 
Fehér Tamás H-9500 Celldömölk 

118 milliárd íorint állami tá
mogatást kaptak a hegyközségek. 
Rendelet van készülőben az ül
tetvénytelepítések támogatásá
ról, valamint az új mezőgazdasá
gi gépek vételének támogatásá
ról. Az ültetvénytelepítés feltéte
lei: érvényes telepítési engedély 
és talajtani hatósági szakvéle
mény. Üzemi törzsültetvény tele
pítése esetén az OMMI hozzájá
rulása is szükséges. Borvidéki te
rületeken import szaporítóanyag 
hasznosítható. Nyilatkoznia kell 
a telepítőnek arról, hogy aláveti 
magát az előírásoknak. Az ültet
vények felújításánál az ültetvény 
kora maximum 15 év lehet. 

Dr. Bakonyi László szőlőne
mesítő, a Pannon Agrártudomá
nyi Egyetem tanára kollégáival 
az Olaszrizling hibrideket, az 
Olaszrizling klónokat és a zama
tos borokat vizsgálta Keszthe
lyen. Az Olaszrizling későn érő 
fajta, ezért keresztezéssel koráb
ban érő hibrideket állítottak elő. 

A Sághegy speciális helyzet
ben van az országban, mert hű
vösebb, csapadékosabb a vidék, 
kevesebb a napfény. Az Olasz
rizling elterjesztése tehát nagy Ié-

cukorfoka és 8 ezrelék a savtar
talma. A Nosztori Rizling cukor
foka az idén el sem érte az Olasz
rizlingét, 16 cukorfokos volt, de 
a szőlősgazda ennek ellenére jő 
minőségűnek tartja a bort. ígére
tesnek tűnik a Rozália fajta is. 
Jobb a Tramininál, mert szellő
sebb lombozatot lehet nevelni 
rajta. Ez szüreteléskor 20 cukor
fokos volt, és 6,5 ezrelék savtar
talmat mutatott Végül a Korona 
fajta eredményeit ismertette Fehér 
Tamás, melyről kiderült, hogy erő
teljes növekedésű szőlő. 22,5 cu
korfok mellett 12 ezrelékes savtar
talmat „produkált" ez a fajta. 

Végül Fehérvári Károly, a 
Somlói Borvidék elnöke kért 
szót, aki vezetőségük véleményét 
tolmácsolta. Örömmel fogadták, 
hogy a Sághegy csatlakozott a 
Somlói Borvidékhez. A Somlón 
már 1629-ben törvény szabályoz
ta a szőlőtermesztést Jelenleg 
nincs akkora bormennyiség a 
Somlón, amekkorával már érde
mes lenne megjelenni a budapesti 
piacokon. Fehérvári Károly szerint 
a borterület magasabb szintű la
kosságeltartó ereje a legfonto
sabb szempont VerrasztóT. 
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Mikor kezdődik az új évezred? 
Lépegetünk egy új évezred felé, közben 

egyre többen latolgatják, mit hoz a jövő. Az 
emberek többsége szeretné még megélni, 
hogy átlép a huszonegyedik századba. 
Sokan az utódokat féltik a ma még be 
nem látható jövőtől, talán nem is alaptala
nul. A fiatalabb nemzedékek pedig a maguk 
természetéből adódóan nem foglalkoznak 
vele. 

Általában valami misztikusság lengi kö
rül a megkülönböztetett évfordulókat. Miért 
van ez (gy? Nem tudom, talán az emberek 
vágyakozása, a kifürkészhetetlen jövő az ok. 

A különböző megnyilatkozásokból úgy tű
nik, nem mindenkinek egyértelmű, mikor lé
pünk az új évezredbe. Néhány hónap, és már 
itt is van - mondják. A földi élet évmilliós 

távlatában a hátralévő idő csak néhány, 
egészen pontosan 36 hónap, és mint a köd, 
néha megül, de leginkább gyorsan elillan. 

Nincs itt valami tévedés? — kérdezheti az 
olvasó, hiszen 24 hónap múlva már kétezret 
írunk. Tévedés nincs, 24 hónap múlva való
ban 2000-ret írunk, de mint azt sokan téve
sen hiszik, ez még nem az új. Iwnem a régi 
évezred befejező éve. 

Egyébként többféle időszámításról tu
dunk. A zsidók i. e. 3761-től számolnak. A 
görögöknél i. e. 776 az olimpia első győz
tesei nevének feljegyzése, a buddhistáknál i. 
e. 544, Buddha halála a kiindulópont. A ke
resztény időszámítás alapja Jézus szüle
tésénekfeltételezett időpontja. Ez XIII. Ger
gely pápa 1582-es naptárreformja óta lett 

általános, addig Európában is többféle év
kezdést Itasználtak. Az időszámítás tehát 
nagy változatosságot mutat. Más a helyzet 
az időméréssel, ami sokkal egységesebb. A 
mindennapi életben közismerten a tízes 
számrendszert használjuk. Mi következik 
ebből? Leegyszerűsítve azt mondjuk, a lő
nek be kell telni, hogy a 11, és 2000-nek is 
be kell telni, hogy a 2001 következhessen. 
Ha egy egészet 1 OO-nak veszünk és elosztjuk 
tíz felé, általában azt halljuk 1-től 10-ig, 
vagy 90-től 100-Íg. Amennyiben ezt szó sze
rint vennénk, akkor az első esetben 9, a má
sik esetben 11 egység jutna. A valóságban 
nyilván ez másként működik. Ez a csalóka 
tól-ig lehet a megtévesztés oka sokaknál az 
időszámításban. Ha tehát a 2000 betelik, 
akkor következik az új évezred és az új év
század, tehát 2001. január l-jén. 

Káldos Gyula 

Újdonság a könyvtárban 
Sajtlexikon - híres sajtételek receptjeivel 

(Budapest, 1997) 
Valószínűleg kiváló üzlet ma 

szakácskönyvet kiadni Magyar
országon, hiszen se szeri, se szá
ma a szakácsművészet legkülön
bözőbb rejtelmeibe bevezető ki
adványoknak. Az értő szakem
berek, azaz a háziasszonyok vé
leménye az, hogy kevés üti meg 
az „igazi", Vilma néni szakács
könyve és az akkori rokon kiad
ványok színvonalát Az ok? Való
színűleg a könyvkészítés mai tech
nikai lehetősége és az ezzel járó 
elsekélyesedés. Hiszen ma min
denki írhat, illetve összeollózhat 
könyvet, a technikai lehetőséget 
minden személyi számítógép adja. 
A szakmai megbízhatóság, pon
tosság mind inkább háltérbe szo
rul, és így születnek elkészíthetet-
len vagy hiányos ételreceptek. így 
aztán legjobb, ha a háziasszony 

tudja azt, hogy a káposztás étel
hez kell káposzta, illetőleg a pis
kóta igazán csak liszttel jó. 

A Sajtlexikon szerzőjének ne
ve sem derül ki egyértelműen. A 
könyvön a jogvédelmi jel után a 
Papa név áll. Sajna, az elősző is 
hiányzik. A szerző vagy szer
kesztő rögtön a téma közepébe 
vág, és abc-rendbe sorolja a sajt
fajtákat és a sajttal kapcsolatos 
kifejezések rövid és érthető ma
gyarázatát (pl. álsajtok, blue brie, 
edami, körözött, pálpusztai slb.). 
A kötet második része számos 
sajttal készíthető étel - remélhe
tően pontos - receptjét közli 
(gyümölcsös sajtfalatkák, hagy
más fondü, sajtsaláta, taskenti 
töltött alma, tunéziai brik, vajas 
pástétom, virslis csemege stb.). 

GyÖre Géza 

Magyar Posta 
Utazzon forintért! 

Autópálya-matrica a Postán! 

Magyar Pof.* 
Részvénytársaság 
Soproni 
Igazgatósága 

A Magyar Posta Rt az egész országot átfogó hálóza
lának köszönhetően vállalkozott az osztrák autópálya¬
-matricák teljes választékának magyarországi árusítására. 

A magánszemélyeknek.avagy a közületeknek egyaránt 
kedvező ajánlat lényege.hogy a kötelezően előirt matricák 
forintért vásárol hatók, az árusításra kijelölt-a matrica 
szimólumával jelzett-postákon. 

Budapesten a nagyforgalmú,,vidéken a megyeszékhelyi 
nagypostákon.továbbá a jelentősebb határátkelőhelyi pos
tákon valamennyi matricaféleség megvásárolható. 
A személyautókra és a motorkerékpárokra ragasztandó 
matricák az ország minden v á r o s á b a n - á l t a l á b a n 
a f ő p o s t á k o n - k a p h a t ó k . 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Házasság: Nagy Géza és Somogyi Judit, Jó-
zsa Péter és Szólik Éva, Schinkovics Károly 
és Somogyi Teodóra, Sallai Zsolt és Árvái 
Anna, Sebestyén Dezső és Krizsai Eszter, Fü
löp Balázs és Nagy Annamária. 
Születés: Fürdős Tamás és Braunmüller Judit 
fia: Gergő, László Tibor és Horváth Hajnalka 
Fia: Tibor, Káldi Zoltán és Tuboly Zsuzsanna 
fia: Martin, Nagy Tamás és Németh Andrea 
leánya: Klaudia, Pethő László és Gulyás Mó
nika fia: Krisztián, Rosta József Dezső és 
Szabó Éva fia: Márton József, Kocsi Sándor 
és Horváth Mónika fia: Sándor József, Vin-
cze Csaba László és Komáromi Rita fia: Ad

rián Csaba, Tarczi István Lajos és Kővári 
Andrea fia: István Dániel, Pethő Ferenc és 
Varga Judit fia: Ferenc, Ferenczy Lajos és 
Horváth Anita fia: Dániel, Szabó Csaba és 
Zsámboki Dóra fia: Bence. 
Halálozás: Kemenes Lajosné sz. Bősze Má
ria, László Lajosné sz. Kunos Mária Erzsébet, 
Nagy Józsefné sz. Szedcnics Jolán, Nagy Ist
vánná sz. Cseri Mária, Pázsi Lajos, Smidéli-
usz Sándor, Heincr Kálmánné sz. Pető Irma, 
Csete Erika Gyöngyi sz. Szabó Erika Gyön
gyi, Bausz József, Berecz Emőné sz. Sebes
tyén Rozália, Somogyi Jenő Csongor, Nagy 
Istvánná sz. Bándoli Anna. 

MERSEVÁT 

Születés: Gönye László és Finta Tímea le
ánya: Barbara Bettina. 

CSÖNGE 
Születés: Patyi Tamás és Hencz Hajnalka fia: 
Szabolcs. 
Halálozás: Németh Jánosné sz. Kiss Ida. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Németh Attila Imre és Domonkos 
Lilla fia: Dominik. 
Halálozás: Recse József. 

EGYHÁZ ASHETYE 
Születés: Takács László és Kalmár Andrea 
fia: Palrik László, Teiber Zoltán és Czinder 
Anita Éva fia: Dániel Zoltán. 
Halálozás: Kerék Károly. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Rába Tivadar és Nagy Beatrix le
ánya: Dóra. 
Halálozás: Kiss Ferenc, Kovács István. 
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Képes visszapillantó 1997-es celli eseményekre 

December 5-én a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont galériáján nagy számú gyermekközönség 
előtt tartott mesemondó délelőttöt KÓKA ROZÁ
LIA mesemondó. Reméljük, egy következő alka
lommal a felnőtt közönség is meghallgathatja a 
kiváló tehetséggel megáldott művésznőt. 

é 

J 
Alapításának 50. évfordulóját ünnepelte a Iterzsenyi Dániel Gimnázium, ebből az alkalomból tízrészes 
sorozat jelent meg lapunkban. Most olyan, még nem publikált képekkel emlékezünk az évfordulóra, 
amelyek 25 évvel ezelőtt készültek, az akkori megemlékezésen. 

Önálló estet tartott a Kemenesaljái Művelődési 
Központban Pálfy Margit színművésznő: harminc
három verssel idézte meg Erzsébet királynét. 

Centenáriumát ünnepelte a celli sajtó, s 150. megjelent lapszámát az Új Kemenesalja. 
Ebből az alkalomból sajtófórumot rendeztek a Krcsznerics Ferenc Könyvtárban, ahol 
* rendezők nevében Németh Tibor virágcsokorral köszöntötte az Új Kemenesalja 
*»valy elhunyt munkatársa, Horváth Lajos özvegyét. 

Fotók: Bcleznay Erzsébet, Völgyi László 



i y y » . JAÍNUAK 13. O 

Az alsósági Paraszt Dolgozók Polgári Iskolája 
Ma, fél évszázad, fordulatokban, hideglelős létformákban megélt 

évtizedek elmúltával vajon emlékeznek-e erre az iskolára az időköz
ben városlakókká serdült alsósági törzsökös, dolgos kezű lakosok? 
Mindenesetre nem tévesztendő össze az ötven évvel ezelőtt létrejött 
gimnázium keretében ugyancsak megszervezett, s 1947 őszén meg
indult Dolgozók Gimnáziumával. 

Ha rövid volt is az élete, mert a művelődés és oktatás rohamos 
átszervezése, fejlesztése szükségtelenné tette, mégis beletartozik vá
rosunk és Kemenesalja kulturális színképébe. Vétek volna kihagyni, 
és nagy mulasztás meg nem emlékezni erről az iskoláról. A mi saját 
anyagunk mellett felhasználjuk Németh Lajos ny. tanár úrnak rendel
kezésünkre bocsátott rövid emlékező sorait is, szíves engedelmével 
és itt is köszönetünk kifejezésével, mert ő cselekvő részese volt az 
iskola működésének. 

De szóljon először itt is Keresztúri Dezső miniszter: „Miért szer
veztük meg a dolgozók iskoláit, miért álltam magam is teljes erővel 
szolgálatukba? Azért, hogy évezredes igazságtalanságokat tegyünk 
jóvá, hogy levegőhöz juttassuk, a munkásság s a parasztság elnyomott 
tehetségeit, hogy a demokrácia természetes szövetségesei közül ne
veljünk jő utánpótlást, jó munkásvezetőket, jobb falusi értelmiséget. 
Egy év tapasztalata azt mutatja, hogy ha nem vigyázunk, a falu ki
marad az új iskolák lehetőségeiből, s városon is az ügyes és fürge 
akarnokok, a „bizonyítványra" pályázó kispolgári sznobok furakod
nak a dolgozók elé. Ezért kell külön »paraszt dolgozók iskoláit« szer
veznünk s azon lennünk, hogy a városokban is az igazán arra valók 
járjanak a dolgozók iskoláiba: a munkásság gyermekei. Valóban, új 
értelmiséget kell adnunk a magyar falunak s ezt az új értelmiséget a 
népi kollégiumoknak kell felnevelniük. Nem szabad janicsárokat ne
velnünk." 

Milyen kár, hogy mindezt a mai kormányzat nem tudja, nem ismeri, 
művelődés- és iskolapolitikájával ezt a ,jó utánpótlást" egyenesen 
akadályozza, sőt lehetetlenné teszi! Vajon miért fél az innen kikerülő 
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Természetesen 

ez a pályázat i 

jeligés, 

melynek címe: 

„ K e d v a n c 

h ó n a p o m " 

Budapest 

199Ó 

1 
borítékra, s a rajzok hátoldalára mellékeljelek 

ivét. p on t o s lakcímét és életkorát. 

kat elbíráló szakmai zsűri csak a megfe le lően 

oda . 

Ezt írjátok 

a pályázó nevét, p on t o s 

A pályázatokat elbíráló szakmai zsűri csak a megfe le lően 

k i do l go zo t t naptár terveket fogadja el. Így e lképzelhető, 

hogy a díjak valamelyikét n e m adja ki, e set leg megosztva ítéli o t 

A pályázatra csak gye rmekek által készített munkákat f o g a d u n k 

A pályázat dijai: 

M inden hónap l eg jobb rajza a naptár része lesz. s ezek díjazásaként 

12 n 20 000 Ft értékű ajándékvásáriási utalványt kapnak. 

A pályázat kiirója - a Magyar Posta - felhivja 3 pá lyázók f igyelmét arra, 

hogy a díjazott tervekből készült naptár k iadás i t bármikor meg i sméte lhet i , 

a n e m díjazott rajzokat n e m kiiídí vissza. 

A pályázat postára adásának határideje: 1998. január 31. 

E r e d m é n y h i r d e t é s : 

1998. március 14-én. s zombaton 10 órakor a P o s t a m ú z e u m b a n . 

(Budapest. VI. And rá s s y út 3.1. emelet ) 

A l e g j o b b 12 alkolást.ugyanitt március 14-21 - ig kiállítjuk. 

nemzedékektől? „Mind az állam, mind az egyház erejének forrása a 
nemzet gondos oktatása." (II. János Pál) 

Az iskola tehát azért került Alsóságra, mert kimondottan s rendelet 
szerint paraszt dolgozók számára engedélyezték. De kikötötték azt is, 
hogy a tanítási óraszám felét csakis polgári iskolai tanároknak kell 
leadni. 

Az iskola igazgatója Szakály Dezső, az evangélikus iskola igaz
gató-tanítója lett, és a feltételnek megfelelően az első évben Rajczi 
István matematika-fizika-testnevelés és Németh Lajos magyar-tör
ténelem-német szakos celldömölki polgári iskolai tanárok jártak ki, 
mindenkor az esti órákban tanítani, óraadókként, hogy a jelentkezett 
tanulókat a megszabott, országosan érvényes s előírt tananyag, tanterv 
szerint oktassák. A két polgári iskolai tanár mellett a sági tanítók 
közül Somogyi Kálmán, Szabó Pál és Nagy István voltak az okta
tók. A második évtől kezdve, miután Rajczi Istvánt Szombathelyre 
helyezték át, Németh Lajos csak maga járt ki Alsóságra, s képviselte 
a középfokú oktatást ., 

O így emlékezik: „Az órák estefelé kezdődtek, télen 5 órakor és 
szünet nélkül, 30 percig tartottak. A tanításnak fél 10 órakor volt vége. 
Az I . évben még albérletben laktam, és a tanítás után a sági iskolától 
a celldömölki ev. templomig gyalogoltam, jó időben kerékpároztam. 
A legnagyobb kitüntetés akkor ért, amikor hóviharban 5 órakor meg
érkeztem talpig fehérben. Az osztály felállt és tapsolt, nem hittek el, 
hogy kimegyek. A két falu között világítás alig volt, az úttesten, meg 
köves úton jártam. Útiköltségként kilométerenként 70 (hetven) fillért 
számolhattam el Illyés Gyula közbenjárására a 2. évben." 

Mai elkényelmesedett és elkényesedett világunkban megszívlelen
dő tanítói üzenet ez a helytállásról és a minden körülmények között 
felelős magatartásról, múltat idéző szép példa. A kötelező anyag mel
lett más is hasznosult, adjon erről újabb példát néhány sorban a tanár 
úr: „A havonta felóra osztályfőnöki órába belefért, hogy Boldizsár 
Iván Dánia, a gazdag parasztok országa c. könyvét ismertessem, amíg 
be nem vonták. Mivel hadifogságban Schleswig-Holsteinben voltam, 
hasonló élmény anyaggal szőhettem át a könyv anyagát. Ma is jó 
szívvel gondolok a nehéz körülmények között végzett munkára és a 
becsületes dolgozókra." 

Az iskola tanulói rendes bizonyítványt kaptak, amellyel beiratkoz
hattak a felsőbb iskolákba. Alsóságon megvolt az igény erre az isko
lára. Az első évfolyamra 14, a másodikra 22 dolgozó iratkozott be. 
Az illeni szellemi érdeklődésre és igényre vonatkozólag közel 150 
(százötven) év távolából is van megbízható és fontos adatunk. Az 
evangélikus egyház gondnoki pénztári naplójában olvashatunk arról 
a kiadási részben, hogy 1848-ban, majd 1849-ben is előfizettek a 
NÉPBARÁT című újságra. Ez az újság pedig nem volt más, mint az 
1848. március 15-én a börtönből diadalmasan kiszabadított forra
dalmár hazafi, Táncsics Mihály szellemiségének hordozója és terjesz
tője. 

Elgondolható, hogy a presbitérium közösségében és minden bi
zonnyal egyénenkénti használatban is milyen szellemiséggel telítő
dött az akkori társadalmi olvasó réteg. Sokat jelentő kultúrtörténeti 
dokumentum ez a bejegyzés. 

A tanár úrnál fennmaradt névsor: Baranyai Dezső, Bende Gyula, 
Császár Gyula, Horváth Lajos, Jáger Sándor, Molotkov Sándor, 
Rózsás Lajos, Rózsás János, P.... József (családnév olvashatatlan), 
Sebestyén Lajos, Vörös Miklós, Kertész Imre, Bakos Imre, Nagy 
Sándor, akik tanítványai voltak. Akik elvégezték ezt az iskolát, nem 
csupán műveltségben, tudásban gyarapodtak, hanem jórészük bizo
nyos munkaterületeken vezető, irányító pozíciókba is került. Ebből 
az alsósági Paraszt Dolgozók Polgári Iskolájából indult el tudomá
sunk szerint Horváth Gyula, a mezőkövesdi tsz elnöke, Kurányi Ist
ván, a Fcrlődi Állami Gazdaság igazgatója, Molotkov Sándor, a Mer
kúr Autókereskedelmi Vállalat osztályvezetője, s Hanzsér László, az 
itthoni Sághegyalja Tsz vezető beosztásban munkálkodó néhai dol
gozója. 

Rendíthetetlen hitre, bizalomra és valami gyermeki optimizmusra 
volt szükség, hogy az ilyesfajta intézmények megszülessenek és mű
ködjenek hivatásuk rendjének megfelelően. Adtak tájhoz, néphez, ha
zához hű új értelmiséget! 

Nádasdy Lajos 



1998. JANUÁR 15. ÚJ KEMENESALJA 

Orsolya-napi szüret és a történelmi borvidék 
„A természet remekműve volt 
a Súg!" 

(Antalffy Gyula) 
Az utóbbi időben valami elmozdult he

gyünk eletében. Annak idején a fizikai tudo
mányokjeles képviselőit már „megtréfálta" a 
Sághegy. írás tanúskodik róla, hogy 1891-
ben Eötvös Loránd és tudós társainak világ
hírű ingakísérlete során azt tapasztalták, hogy 
az egyik reggelre a Sághegy megindult Fest 
irányába! Különben a celli vendéglőben volt 
az éjjeli szállásuk. A helyzet nagy meglepe
téssel hatott a tudós expedíció tagjaira. Az 
igazsághoz tartozik: Eötvös nem volt velük, 
visszautazott a fővárosba, csak a stáb maradt 
Cellben és kissé „felöntöttek" a sági borból, 
de nem ezért indult el a hegy. (Ilyesmi velünk 
is megtörténik néha.) Egy éjszakái áldozott a 
társaság egyik tagja a furcsa jelenség meg
fejtésére, ott és akkor még a/, érintetlen pla
tón. Végül is „kisüli", hogy a világhírű inga 
precizitásával volt a baj, ez „közvetítette", 
hogy a Sághegy megindult Pest irányába. 
Amikor korrigálták a hibát, minden maradt a 
helyén. 

Sok-sok hasonló történet, ha nem is ilyen 
jelentőséggel megesett már mitikus hegyünk 
tekintetében. Ezeket általában feljegyezték, 
naplókba írták, néha publikálták. Általam 
már sokszor idézett Antalffy Gyula tájleíró a 
Magyar Nemzetben 1971. május 7-én A Ság
hegy feltámadása címmel cikket írt, amely 
terjedelmében és főleg tartalmában kiemelke
dő ertek ma is. O fogalmazta meg a mottó

ként említett mondatot: ...A természet remek
műve volt a Ság!... Ami megmaradt, az is 
nagy érlek. A természetvédelmi gondoskodás 
következtében éppen az elmúlt hónapokban 
valósult meg egy jelentős rekonstrukció, ami 
tényleg kecsegtet a „feltámadással"! Köszö
net mindazoknak, akik ezt elérték. Lapunk
ban sorozat követi egymást a szőlészei és bo
rászat, a hegyközség ügyeiről. Mivel lénye
gében többségében egyetértésben vagyunk -
akad azonban számos elleniéi meg - , ezekre 
hozzászólásomban nem kívánok ezúttal kitér
ni. Hegyünknek különböző értékei vannak, 
mindezeket tematikus felfogásban nézve ér
tékelhetjük céljaink szerint. Azonban azt kel
lene jobban hangsúlyozni, hogy a megcson
kított, de a különleges természeti adottság 
együttesen adhatja az érdeklődésre számot
tartó kincseit, csak így lehet jelen az idegen
forgalom vonzásában. 

Ami a borát illeti, az prioritást kell, hogy 
kapjon! E tekintetben vannak a fő gondjaink. 
Vitáink régiek, gondjaink újabbak! Ha az új 
törekvéseket érzékeljük és látjuk, akkor a vál
tozások finomabb és drasztikusabb jelei fi
gyelhetők meg. A Sághegy „szőlőlcnger" -
alig van vagy inkább volt beültctlen terület a 
szőlőt' termő, úgymond a hegynek „szok
nyás" lejtőin. Az új tulajdonosok - megjele
nésük felgyorsult, lehet az magyar vagy kül
földi - hoznak és teremtenek értékeket, pin
céket újítanak, építenek, szépítenek, de ki
vágják a szőlőt és pázsitot akarnak, esetleg 
gyümölcsöst. No ez egy jelenség, de létező. 

Az új szííUtlajla, a Nektár fürtje 

Mégis fontosabb, és összefügg a szőlészet és 
borászat rangosabb igényével, hogy az 1930-
as években megszűnt, a somlói borvidékbe 
való tartozásunkat újra helyreállítsuk! Ebben 
az ügyben nagyon sokat tett Fehér Tamás, 
megkérve Szabó Lajos országgyűlési képvi
selőnk közbenjárását is, ő - mivel késésben 
voltunk a hegytörvény megalkotásában - kü
lön képviselői módosítási indítványt nyújtott 
be az országgyűlés elnökéhez, amit végül a 
T. Ház cl is fogadolt. 

A történelmi hegyvidékhez való tartozás 
azonban kötelezettséggel párosul mindazok 
részéről, akiknek a „heggyepűn" belül bár
mekkora területük van. Ezt tudomásul kell 
vennünk! Csak a közös összefogás hozhat 
eredményt, hogy a követelményeknek meg
feleljünk. Mindenekelőtt a bor legyen olyan, 
ami végül is megalapozza a Ság hímevét és 
valós rangját. Nem tisztem és egyéni érde
kem, de befejezésül említem, hogy tisztelet a 
kezdeményezőknek, és ebben Fehér Tamás 
élenjáró szerepe nagyon becsülendő. Tudott, 
hogy a kísérletezéshez a kockázaton túlme
nően anyagi áldozat, fáradság, utánjárás és 
sok minden más is kell. Mindenkinek termé
szetesen élihez nincsenek meg a lehetőségei, 
feltételei. De hogy akadt sági szőlész, aki 
kísérletként Orsolya-napi szüretet tartott a 
jövő érdekében október 21-én(!), az kivé
teles vállalás. Ekkor szüretelte le a két kísér
leti fajtát (Nektár, három éves telepítés, 1 tő
kén [Kordon) 1,5 kg.; Korona, két éves 
telepítés, 50 tőkéről 40 fürt.) Ez kis meny-
nyisegű még, de már mutatja az esetleges jö
vőt. A cikk terjedelme miatt a két fajta tar
talmi kérdéseire nincs hely kitérni (nemesí
tés, sav-adottság és várható minőség stb.). 
Azt viszont több ellenvetés ellenére leírom, 
hogy a Nektár cukorfoka: 21, míg a Koronáé 
22 volt Orsolya napján, október 21-én, előt
tem fokolva. 

Dala József 
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Eseménynaptár 1998-ra 
300 éve (1698) - Kazó győri kanonok egyházlátogatása során Ne-

mesdömölkön 283, Pórdömölkön 50 lakost szám
lált 

360 éve (1738) - Ostffy Mihály és Vidos Miklós közbenjárására Ne-
mesdömölkön kijelölik a templom helyét. 1744-
ben felavatják. 

250 éve (1748) - őszre elkészül a katolikus templom, szeptember 
15-én nagy pompával, ének- és zeneszóval, mo-
zsárdörgéssel viszik át a kegyszobrot a kápolnából. 

130 éve (1768) - Sóraktárat és sókatonákat telepítenek Kiscellbc. E 
fontos kincstári hivatal - ma a rendőrség épülete 
- az első típusterv szerint készült középülelünk. 

tlO éve (1788) - Ebben az évben miséztek utoljára a ma romjaiban 
lévő Árpád-kori templomban. 

300 éve (1798) - írásba foglalják a mezővárosban lakó csizmadia, 
szabó, szűcs és több mesterségben lévő céhek ar-
tikulusát 

I M éve (1808) - Hatévi termékeny munka után Sopronba köl
tözik a Berzsenyit felfedező Kis János. (Emléktáb
lája a három akadémiai tagunk közül a legsokol
dalúbb, Edvi Illés Páléval együtt egyszer talán el
készül.) 

- Kresznerics Ferenc hozzákezd főművének, szótá
rának írásához, melyet 1827-ben Ságon fejez be. 

150 éve (1848) - Egy népgyűlésen Pulszky Ferenc székre felállva 
szónokol, Batthyány Lajos zöld asztal mellett ül. 
ők hozták meg kemenesaljára a Bécsben kitört for
radalom hírét. A miniszterelnök este magát nem 
mutatta, a mesterház előtt utcai padra leülve fejét 
kezére lehajtva búsulásnak eredt - írja Edvi Illés 
Pál, a szabadságharc helyi krónikása. 

130 éve (1868) - Meghalt Békássy Imre, 1848-ban az első népkép
viseleti országgyűlésben kemenesalját képviselte. 
Előzőleg Batthyány Lajost választották meg, de 
visszalépett Békássy a reformkori kaszinó egyik 
alapítója. 

110 éve (1888) - Pick Zsigmond, az 1841-ben elsőként betelepült 
zsidó lakos nemesi oklevelet kap. A posta baloldali 
szárnya egykor Pick-házként volt ismert. 

100 éve (1898) - Elfogadják a Városi Kaszinó alapszabályát. Elnök: 
Dr. Porkoláb Mihály. 

- A hegyközség kiadja szabályrendeletét (A leg
újabb szabályrendeleten most dolgozik a hegy
község vezetősége.) 

- Kiscell terjeszkedése miatt szóba kerül a két tele
pülés összeépítése. 

95 éve (1903) - Kiscell és NemesdÖmolk képviselő-testülete ki
mondta az egyesülést, a belügyminiszter pedig jó
váhagyja azt A község neve 1904. január l-jétől 
Celldömölk. 

90 éve (1908) - Szépítő egyesület működéséről írnak a lapok. Cél 
a község fásítása, parkosítása, amit a város helyett 
Göttmann Bódog valósít meg a liget létrehozásá
val, utcák fásításával. 

- Létrejön a Polgári Olvasó és Dalkör. E célból a kör 
tagjai részére könyvtárat és folyóiratokat tart, tár
sas összejöveteleket és dalesteket rendez, és egyéb
ként is gondoskodik a körtagok szívet és lelket 
nemesítő szórakoztatásáról. 

- A Pápai utca lezárásával - megszüntették a vasúti 
átjárót - bealkonyult a hajdan messzeföldön híres 
Hungária Szállónak, ahol nyáron vándorszínészek 
léptek fel. A megszűnés sorsára jutott a vele szem
ben lévő Fekete Sas vendéglő is. 

60 éve (1938) - Mécs László papköltő nagysikerű szavalóestet tart 
- Olaj után kutatnak a Sághegy körül. 
- 48 éves korában meghalt Szomraky Zoltán igazga

tó főorvos a „vakbeles kocsma" törzsvendége. 
- A polgári fiúiskola 1913-1938 között 4655 vizs

gázott tanulót bocsájtott útjára. 
50 éve (1948) - A templom 200 éves jubileumán részt vett Mínd-

szenty József hercegprímás és több megyés püs
pök. 

- ötödik hangversenyét tartotta az orvosi zenekar. 
40 éve (1958) - Új épületben működik a gimnázium, a hivatalos 

átadásra a következő évben kerül sor. 
- Befejeződik a személyi pályaudvar felvételi épüle

tének felújítása. 
30 éve (1968) - Megnyílt az új 40 férőhelyes bölcsőde. 

- A Kemenesaljái Napok keretében megnyitották a 
turistaházat 

- A hegyre úttörővasút közlekedett A menettérti 
jegy ára: 2 Ft 

- Móritz Sándor Munkácsy-díjas festőművész em
lékkiállítása nyílt meg a Sághegyi Múzeumban. 

20 éve (1978) - Marczali László miniszterhelyettes felavatja a Ber
zsenyi nevét viselő könyvesboltot 

- Volánteleppel gazdagodott Celldömölk. A létesít 
mény 30 millió forintba került 

- Celldömölk és Izsákfa tanácsa a községek egyesí
tését kéri az Elnöki Tanácstól. 

- Szövetkezeti és munkáskórusok találkozóján 21 
kórus részvételével nagyszabású hangversenyt ren
deztek. 

Összeállította: Kálclus Gyula 

FOGADÓÓRÁK - 1998 
I. félév 

Makkos István polgármester: 
minden hónap első csütörtök 9—11 óra 

február 5. 
március 5. 
április 2. 
május 7. 
június 4. 

Tima László alpolgármester: 
minden hónap második csütörtök 9-11 óra 

január 15. 
február 12. 
március 12. 
április 9. 
május 14. 
június 11. 

Baranyai Attiláné dr. jegyző: 
minden hónap harmadik csütörtök 9-11 óra 

január 22. 
február 19. 
március 19. 
április 16. 
május 21. 
június 18. 

Alsóságon: 
minden hónap utolsó csütörtök 9-11 óra 

január 29. 
február 26. 
március 26. 
április 30. 
május 28. 
június 25. 

Merscváton: 
minden hónap utolsó kedd 9-11 óra 

január 27. 
február 24. 
március 31. 
április 28. 
május 26. 
június 30. 

Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyző: 
minden hónap utolsó csütörtök 9—11 óra 

január 29. 
február 26. 
március 26. 
április 30. 
május 28. 
június 25. 

Baranyai Attil 
jegyző 
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Az_igazi értékek fontosak 

Paksi üzenet 
A tavalyi nyár legmelegebb szombatja és va

sárnapja volt. A celldömölki gyülekezet tagjai 
és a környékbeli evangélikusok Paksra, egy 
csodálatos találkozóra mentek; idősek, fiatalok 
vegyesen. Mi, alsósági hívek is csatlakoztunk 
hozzájuk, velük utaztunk. Paks 20 ezer lakosú, 
szép fekvésű Duna-parti kisváros. Jó testvéri 
együttműködésben élnek ott a római katolikus, 
evangélikus és református gyülekezetek. Fontos 
szerepet tölt be a város életében a mintegy ezer 
lelket számláló evangélikus közösség. A Paksi 
Atomerőmű Rt, az egyházak támogatását is fel
vállalta. Ez a város adott otthont a találkozónak. 
Kedves vendégszeretetét két napig élvezhettük. 

A találkozó fő helyszíne a Makovecz Imre 
által tervezett sportcsarnok volt A zsúfolásig 
megtelt teremben másfélezer evangélikus ajkán 
zengett az Erős vár a mi Istenünk kezdetű ének. 
Mindenki nagyon boldognak látszott sokunk 
szemében örömkönnyek csillogtak. Az emel
vény mögött a találkozó, jelvénye" állott felna
gyítva, rajta a jelszó: KRISZTUS KÖZÖTTE
TEK VAN. A két nap témája: Az egyház jövője 
- a jövő egyháza. 

Dr. Harmati Béla püspök megnyitóját követ
te Temesi Ágnes, a Tolna Megyei önkormány
zat alelnöke, aki nemcsak üdvözölte az egybe
gyűlteket hanem egyben bizonyságot tett evan
gélikus hitéről is. 

A város polgármestere és evangélikus lelké
sze örömüknek adtak kifejezést hogy éppen 
Pakson jöhetett létre ez a találkozó. 

Az egyház jövőjéről tartott előadást dr. Sza-
bóné Mátrai Marianna lelkész. így összegezte 
előadását „Az aktív, a tevékeny egyháznak van 
jövője. Tevékenységre kell berendezkednünk, 
érdeklődő, tanuló közösséggé kell válni a gyü
lekezeteknek." 

Dr. Szabó Lajos professzor ezt a gondolatsort 
folytatta, ó úgy fejezte ki, hogy az ökumenikus 
egyiiáznak van jövője. Nem lehet engedni a 
széthúzásnak, nem lehet folyton elítélni egy
mást Szeretettel közeledjünk egymáshoz, és 
keressük a gyülekezet belső, lelki egységét! 

Rövid referátumokat hallottunk különböző 
korú és beosztású előadóktól (lelkészek, teoló
gusok, ifjúsági vezetők, presbiterek és pedagó
gusok). Mindnyájan a közös felelősséget hang
súlyozták. Az egyháznak van és lesz jövője - a 
jövőnek lesz egyháza! Isten tőlünk ezért hűsé
ges hitet a hit hűségét várja. 

Különösen megható és felejthetetlen szá
momra egy fiatal felszólalása, aki a szülőkhöz 

és a nagyszülőkhöz intézte szavait Kérte, hogy 
ők biztassák, segítsék gyermekeiket unokáikat 
Isten keresésére és az egymás iránti felelősség 
gyakorlására. Otthonunk, családunk - ez az 
egyház. Ez a közösség határozza meg életszem
léletünket világlátásunkat. Ebben a közösség
ben kapjuk és élhetjük meg a szeretet megtartó 
erejét 

Igen, mi, az idősebb nemzedék (szülők, 
nagyszülők) szerepe meghatározó gyermekeink 
életében. Törekedjünk arra, hogy Reményik 
Sándor költő szavait megörökíthessük gyer
mekeinkben: Egy lángot adok, ápold, add to
vább..:1 

így lehet folytatása ennek a rövid találkozó
nak, így lesz kisugárzása, áldása további hét
köznapi életünkre is. 

Pakson megtapasztalhattuk Isten csodálatos 
kegyelmét Különös erő kapcsolt össze bennün
ket Valóban - Krisztus közöttünk volt. Akik ott 
együtt lehettünk, megadatott nekünk ennek a 
gazdagító találkozásnak az élménye. Gazdagab
bak lettünk lelkiekben. Olyan nagyszerű embe
rek közösségében voltunk, akiknek életében el
ső helyen Krisztus áll, a felelősség egymásért 
egyházunk életéért a jövőért az emberiség 
megmaradásáért Az igazi értékek fontosak ma 
is! Ezeket hordoznunk és továbbadnunk kell! 

Talabér Gézárié 

Orvosi ügyelet Celldömölkön 

14. szerda 
15. csütörtök 
16. péntek 
17. szombat 
18. vasárnap 
19. hétfő 
20. kedd 
21. szerda 
22. csütörtök 
23. péntek 
24. szombat 
25. vasárnap 
26. hétfő 

JANUÁR 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gonda Péter 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Schrott Olga 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Mesterházy Gábor 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Kovács Zoltán 

Hajba DezsŐné 
Körhöczné K. Izabella 
Keresztúri Csabáné 
Marsai Gyuláné 
Körhöczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Lang Zoltánné 
Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 
Kovácsné S. Valéria 
Hajba Dezsőné 
Körhöczné K. Izabella 
Marsai Gyuláné 

27. kedd 
28. szerda 
29. csütörtök 
30. péntek 
31. szombat 

Dr. Ádám Ilona 
Dr. Bérdi Gusztáv 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Pánykó Magdolna 

Vida Leventéné 
Körhöczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Tóth Zoltánné 
Kovács Zoltánné 

Szemészeti szakrendelés 
A celldömölki rendelőintézet szemészetén a szakrendelés a meg

üresedett állás betöltésével megkezdődött 
A rendelés vezetője: dr. Gáti Éva alorvos, szemész szakorvos. 

Rendelés ideje: 
HÉTFŐ 8.30-14.30 
KEDD 8.30-15.30 
SZERDA 8.30-14.30 
(minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 
CSÜTÖRTÖK 8.30-14.30 
PÉNTEK 8.30-13.30 

Országos 
eredmények 
a Gáyerben 
A siklósi Szent Imre Katoli

kus Általános Iskola és Gimná
zium országos karácsonyi rajz
pályázatot hirdetett általános 
Iskolai tanulók részére. 

Az ország 100 iskolájából 
1014 bibliai és karácsonyi té
májú alkotást küldtek a gyere
kek. 
, A celldömölki Gáyer Gyula 
Altalános Iskola tanulói közül 
korcsoportjában Balogh Vero
nika 8. a osztályos tanuló I I I . , 
Czirók Zoltán 5. b osztályos ta
nuló IV. helyezést ért el. Taná
ruk Horváth Lászlóné. 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 

Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 1998-ban 

• egész évre 
• fél évre 
D negyedévre 

Kérjük az előfizetés időtartamát X-szel! 

Név: 

804 forint, 
402 forint, 
201 forint. 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 
l 

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak | 
|^ további tájékoztatást J 
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Emlékezés századunk év végi ünnepeire 
Csippentünk a múltból, akik még élünk, de 

sokszor tehetetlenül állunk mai valóságunk előtt. 
Talán szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, 
akik megértünk - mondhatni - tisztes kort, ideges 
századunk végződő mezsgyéjére érve. A „relikvi
ák" elsősorban az emlékekben léteznek. A decem
berek a szépségek birodalmában röpítettek minket 
a megélt évtizedekben. Szerény gyűjteményem 
darabjaiból próbálok csokrot kötni. 

Az itt bemutatott képes levelezőlapok felvil
lantanak a múlt század utolsó évének kará
csonyából hihetetlennek tűnő emlékeket. Az 
egyiket 1899. december 14-én adták fel. Emlé
keinkben él a Mikulás-napok varázsos izgalma, 
sok családban több gyermeknek csupán egy pár 
csizma vagy bakancs jutott az ablakba téve. 

Vagy a Luca-napi kity-koty verselése. Közben 
a századunkat beárnyékolta két szörnyű háború. 
Honvéd-karácsonyt idézi a másik képes levele
zőlap 1943-ból, kézzel rajzolva, a feladó isme
retlen jellel: A tábori postaszám: L 404. A jö
vendölésektől függetlenül elérkezett a jobb vi
lágot ígérő új esztendő. És bíztunk a szerencsé
ben, hisz köszöntött bennünket a kéményseprő 
vidám arca. A bemutatást érdemlő lapon olvas
hatjuk: szerencse-malac, szerencse-papucs, sze
rencse-hölgy ikc, szerencse-lóhere, szerencse-
drót, szerencse-gyerkőc - megannyi biztatás. 
Napjainkban inkább egy jó Lottó-találat jelen
tené a szerencsét. A malac, a papucs és a többi 
már nem annyira számít. Az íráshoz mellékelek 
négy szép karácsonyi postabélyeget is. 

Egy 1909. december 4-én feladott képes le
velezőlap jó hangulatban lévő tásaságot idéz 
elénk. BÚÉK! Bocsássák meg, hogy erről az 
idei eljövendő „kampánycsend" jut az eszembe! 
Mindezt feloldva Weöres Sándor Női a dér című 
versét nyújtom át befejezésül: 

Női a dér, álom jár, 
Hó kering az ág közt, 
Karácsonynak ünnepe 
Lépeget áfák közt 

Én is ládd, én is ládd 
Hóban lépegetnék, 
Ha a jeges táj fölött 
Karácsony hitetnék 

Hó fölött, ég alatt 
Nagy könyvből dalolnék, 
Fehér ingben mezítláb, 
Ha Karácsony volnék! 

Dala József 
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SPORT <C> eredmények - események 0> SPORT 0> 

„Nem mondunk le a bajnoki címről' 

Második helyen az ifjúságiak 
A CVSE-Antók Nyomda if

júsági csapatának edzőjével, 
Boznánszky Gáborral beszél
gettünk a fiatalok bajnoki sze
repléséről. 

- Egy évvel ezelőtt arról adott 
számot az Új Kemenesalja, hogy 
100 százalékos teljesítménnyel 
Őszi bajnok a Celldömölk megyei 
ifjúsági labdarúgócsapata. Mi a 
helyzet most az NB Ul-ban? 

- Nem lettünk 100 százalé
kosak, de ezért nem kell szé
gyenkeznünk. Az ifjúsági baj
nokságban a csapatok többsége 
nagyobb játékerőt képviselt a 
megyei bajnokságban szereplő 
csapatoknál. Ennek ellenére az 
első helyezett Csornától mind
össze kettő bajnoki ponttal ma
radtunk le. Mondhatnám úgy is, 
hogy a Lébény ellen Celldömöl
kön játszott döntetlenünkkel. 
Ami valójában igaz, de nem 
mentség. Á helyezéssel elégedett 
vagyok. Úgy gondolom, hogy a 
tavasszal ezen javítani tudunk. 
Ezt annál inkább merem monda
ni, mivel a bajnoki tabella helye
zései alapján az első nyolc ellen
felünk közül hattal hazai pályán 
mérkőzünk meg. 

- Ön szerint mi a „titka" e 
nagyszerű eredményeknek? 

- A csapat játékosállománya a 
megyei bajnokságot nyerthez ké
pest szinte semmit sem változott. 
Másodszor, a felnőtt csapathoz 
hasonlóan július elején megkezd
tük a bajnokságra való felkészü
lést. Antók Zoltán jóvoltából 20 
játékossal július 7-12. között 
Zánkán vehettünk részt edzőtá
borozáson. Itt kitűnő körülmé
nyek között napi többszöri edzés
sel készülhettünk. Az edzőtábo
rozás, mely a bajnokság megnye
résénekjutalma is volt, valamint 
a hazai edzések, edzŐmérkőzé¬
sek, melyet megyei I I . osztályú 
csapatokkal vívtunk sikeresen, 
már azért remélni engedték a baj
nokságban való jő szereplést, 
ami nem is maradt el. 

- Az ifjúsági játékosok közül 
néhányan egy-egy bajnoki, vagy 
kupamérkőzésen bemutatkoztak 
oz első csapatban is. Sőt, Győr-
vári az utolsó mérkőzéseken már 
rendszeresen játszott az NB III-
°s csapatban. Kik lehetnek azok 
<* játékosok, akik helyet követel

nek maguknak rövidesen az első 
csapatban? 

- Minden utánpótlás csapattal 
foglalkozó edző örül annak, ha 
tanítványai közül feljebb kerül
nek a játékosok. Ezzel így va
gyok én is. Örülök annak, hogy 
Győrvári Gabi bekerült a felnőtt 
csapatba és megállta helyét. Úgy 
gondolom, csak rajta múlik az, 
hogy meddig jut el. Ha szerény 
marad, nem bízza el magát, ak
kor még sok öröme lehet e szép 
játékban és sok örömet szerezhet 
a szurkolóknak is. Örülök annak 
is, hogy Bodor, Pintér, Nyári fej
lődése is biztató a jövőre nézve. 
Rajtuk múlik, hogy gyökeret tud
nak-e vemi az első csapatban. Jó
solni azonban nem lehet, hogy ki 
mikor érik be, de mindenesetre 
az idő nekik kedvez, csak legyen 
türelmük végigmenni az úton. 
Természetesen rajtuk kívül is 
vannak nagyon tehetséges játé
kosaim, de ők még többnyire a 
fiatalabb korosztályhoz tartoz
nak, van idejük fejlődni. 

—A serdülők között több tehet
séges gyermek rúgja a labdát. 
Közülük tervez-e kipróbálni né-
fiányat tavasszal az ifjúsági csa
patban? 

- A serdülők szem előtt van
nak. Edzőjükkel a kapcsolatom 
jó. Tervezem, hogy a mérkőzé
sekre egy-egy játékost meghív
jak a serdülőcsapatból azzal a 
céllal, hogy fokozatosan beépít
sem majd őket az ifjúsági csapat
ból „kiöregedők" helyére. Külö
nösen a Szabó fivérekre gondo
lok, de rajtuk kívül játszatni fo
gok még egy-kettőt, ha szorgal
muk és fejlődésük töretlen ma
rad. Nevet most hadd ne mond
jak. 

- Milyen a felnőtt és gyermek 
csapatoknál dolgozó edzőtársak
kal a kapcsolata? 

- A CVSE-Antók Nyomda 
csapatainál dolgozó edzők között 
megértés van. Napi kapcsolatban 
állok a felnőtt csapat edzőivel. Ez 
úgy gondolom érthető, hiszen 
edzéseken, mérkőzéseken is 
együtt vagyunk. SŐt, nagyon jó 
barátok is vagyunk, hiszen vala
ha, nem is oly régen egy csapat
ban rúgtuk a labdát. Egymással a 
történéseket megbeszéljük, a 
szakmai dolgokban egymás jóin

dulatú kritikusai vagyunk. Ha
csak tehetem, kijárok a serdülő 
és gyermek csapatok mérkőzé
seire. Az edzésekre ezt már nem 
mondhatom, mivel a munkám ezt 
nagyon ritkán teszi lehetővé. 

—Harmadik éve dolgozik az if
júsági csapattal. Ez idő alatt két
szer bajnokságot nyertek a me
gyei bajnokságban. Milyen he
lyezéssel lenne elégedett az NB 
III-ban? 

- Az erőviszonyok alapján a 
tavaszi sorsolás nekünk kedvez, 
és ezt szeretnénk kihasználni. Az 
őszi szezonban csapatom lőtte a 
legtöbb gólt, 69 alkalommal ta
láltak be játékosaim az ellenfél 
kapujába. Úgy gondolom, hogy 
vidéken is bevált a taktikánk, si
került zárt védekezésből gyors 
szélsőjátékkal ellenfeleinket 
meglepni és támadásainkat leg
többször sikeresen befejezni. A 
hazai mérkőzéseken a fő hang
súly a támadáson volt, de a véde
kezésre is kellő gondot fordítot
tunk annak ellenére, hogy kap
tunk néhány elkerülhető gólt. 
Amennyiben játékosaim kitarta
nak a csapat mellett, továbbra is 
szorgalmasak lesznek, betartják 
az utasításokat, akkor nem lehet 
különösebb probléma. Ez eset
ben bátran kijelenthetem, nem 
mondunk le a bajnoki címről, de 
mindenképpen dobogón akarunk 
végezni. 

- Eredményesebb lehetne az 
utánpótlás-nevelés, ha az edzés
feltételek javulnának? 

- Természetesen. Ellenben a 
valóságos helyzeten nem tud
nánk változtatni az ifjúsági csa
pat esetében akkor sem, ha egy
szerre optimális helyzetbe kerül
nénk. Celldömölk kisváros, okta
tási intézményei behatároltak. 
Ennek következtében mindig 
lesz kijáró tanuló Kőszegre, 
Szombathelyre, Cseprcgrc. Ezért 
nekünk kell alkalmazkodnunk a 
játékosokhoz, s nem fordítva. Ezt 
én természetesnek tartom, hiszen 
amatőrökről van szó. Játékosaim 
most készülnek a jövőre, ezért el
ső helyen az iskola és egyéb tan
folyamok állnak, és csak ezt kö
veti a foci. Számomra az is öröm, 
ha játékosaim megállják helyü
ket a tanulásban és az élet más 
területén. Mellesleg megjegy

zem, hogy jelenlegi csapatom 
tagjai legalább olyan jók a tanu
lásban, mint a fociban. El kell 
mondanom, hogy heti két edzés
sel értük el eredményeinket. A 
keddi edzésen az említett okok 
miatt sok a hiányzó. Pénteken 
azonban együtt van a csapat. Azt 
a fizikai képzést, amit edzésen 
kihagynak, megkapják a testne
velési órákon. így aztán a két 
edzésen a fő hangsúly a „labdán" 
van. Ezzel természetesen nem az 
edzések feleslegességét akartam 
kifejezni, de ez a valóság. Bizto
san jobb eredményeket produkál
nánk heti négy edzéssel, de erre 
most nincs lehetőségünk. A fel
tétel javulása, gondolok itt az 
épülő pályára, főleg a gyermek-
és serdülőcsapatok képzésén fog 
sokat lendíteni. Mi is jobb körül
mények közé kerülünk, hiszen 
nem kell edzéseken megoszta
nunk a pályát, az egészet hasz
nálhatjuk majd, ami a taktikai 
elemek begyakorlását fogja segí
teni. A feltételekre azonban most 
sem panaszkodunk, helyette dol
gozunk. 

— Rangsorolná a játékosait? 
- Játékosaimat két csoportba 

tudom besorolni. Az egyik cso
portba a legjobbak, a másikba a 
jók tartoznak. Az általam felállí
tott követelmények alapján a leg
jobbak között most az alábbi sor
rend alakult ki: Bodor, Győrvári, 
Pintér, aki sajnos sérülései miatt 
sok meccset kihagyott, Mórocz 
T., Horváth R., Nyári, Nagy A. 
és Szabó A. A többiek sem sok
kal maradtak el társaiktól, a sze
zon végéig van lehetőségük a 
legjobbak közé kerülni. Minden 
játékosomnak megköszönöm a 
mérkőzéseken nyújtott teljesít
ményt, a csapat nevében pedig a 
szurkolók buzdítását. ígérjük, 
hogy tavasszal is érdemes lesz 
kijönni már az ifjúsági mérkőzés
re is. - tim -
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
37/1997. (XII. 17.) sz. rendelete 
a helyi Iparűzési adóról szóló, többször módosított 
32/1993. (XII . 15.) sz. rendeletének módosításáról 

Celldömölk Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szó
ló 32/1993. (XH. 15.) sz, rendelete az alábbiak szerint módosul: 

M 
A rendelet 3. § (2) bekezdésének d), e) és f) pontja helyébe az 

alábbi d), e) és 0 pontok lépnek: 
d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alap

ján meghatározott feltételek szerint végezhető, de vállalkozói igazol
ványhoz nem kötött (pl. egyéni ügyvédi, közjegyzői, önálló bírósági 
végrehajtói, magánorvosi, szakértői, tervezői) tevékenységet folytató 
magánszemély, 

e) jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt 
lévő jogi személyt is, 

0 egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt 
lévő szervezetet is. 

2. § 
A rendelet 4. §-ának (3), (4) és (5) bekezdése hatályát veszti. 

3. § 
A rendelet az alábbi 4/A §-sal és alcímmel egészül ki: 
4/A § Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység: 
(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az 

önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel 
rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben, vagy 
egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 

(2) Ideiglenes jellegi! az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat 
illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező 
vállalkozó 

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
b) az építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett 

kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban sze
relési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenysé
get végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve, 
hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idő
tartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 3 hónapot nem halad meg. 

Ha a tevékenység időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a 
tevékenység végzésének helye telephelynek minősül. 

4. § 
A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint változik: 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 

alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbe
vétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és alvállalko
zói teljesítések értékével, valamint 

a) 1998. évben az anyagköltség 33%-ával, 
b) 1999. évben az anyagköltség 66%-ával, 
c) 2000. évtől az anyagköltséggel. 
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez 

állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a te
vékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell 
a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény mellékletében meghatáro
zottak szerint megosztania. 

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az 
adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapí
tani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. 

5. § 
A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(Az Önkormányzat az évi adó mértékét) 
(1) Az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbe

vételének 1,2%-ában állapítja meg. 
(2) Azon vállalkozások esetében, amelyek az eladott áruk beszer

zési értékének levonási jogával nem élhetnek, az árbevétel 1,1%-ában 
határozza meg. 

(3) Az ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység után: 
a) Piaci és vásározó tevékenységet folytatók esetében 

3 m 2 közterület elfoglalásáig napi 150 Ft 
3-8 m 2 közterület elfoglalásáig napi 300 Ft 
8 m 2 feletti közterület elfoglalásáig napi 600 Ft 
mutatványosok átalánya napi 5000 Ft 

Zárt helyiségben, épületben, intézményben való ideiglenes jellegű 
iparűzés esetén 

a napi átalány összege m2-enként napi 35 Ft 
de maximum napi 1750 Ft 
b) Építőipari, valamint nyomvonalas létesítményen kivitelezési, 

fenntartási és kapcsolódó munkát végzők esetében (4/A § (2) bekez
dés b) pontjában leírt tevékenység) 

napi átalány összege 1750 Ft 

6. § 
A rendelet 7. §-ának (4), (5) bekezdése hatályát veszti, a (6) be

kezdés (4) bekezdésre módosul az alábbiak szerint: 
(4) Nem adható mentesség a (3) bekezdésben foglalt vállalkozónak, 

amennyiben szeszesital és dohányáru forgalmazásával, illetve szeren
csejáték szervezéssel foglalkozik. 

7. § 
A rendelet 8. § (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
Engedményezést azon vállalkozó tehet, akinek adóhátraléka, fize

tési késedelme, mulasztása nincs és felajánlásának nyilvánosságra 
hozatalát mind a cél, mind az összeg tekintetében megengedi. 

A felajánlható minimum összeg 500 Ft, 5000 Ft-on felül a felaján
lást két cél között meg lehet osztani. 

8. § 
A rendelet 11. § jelenlegi szövege (1) bekezdés jelölést kap, és az 

alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
(2) Az önkormányzat feljogosítja az adóhatóságot, hogy a Htv. 42. 

§ (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásá
val 5000 Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) 
készpénz befizetést elfogadjon. 

9. § 
Ez a rendelet 1998. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1997. december 17. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
36/1997. (XII. 17.) sz. rendelete 
a kommunális adóról szóló többször módosított 

31/1993. (XI I . 15.) sz. rendeletének módosításáról 

Celldömölk Város önkormányzatának a kommunális adóról szóló 
31/1993. (XII. 15.) sz. rendelete az alábbiak szerint módosul: 

A rendelet 1. § b), c), d) pontja hatályát veszti (út, szemét, környe
zetvédelem). 

2. § 
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Az adó évi mértéke a 2. § a)-d) pontjaiban meghatározott 

adótárgyanként 
- első adótárgy után, ha az lakás 4050 Ft 
- első adótárgy után, ha az nem lakás 1500 Ft 
- második és további adótárgyanként 750 Ft 

3. § 
Ez a rendelet 1998. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1997. december 17. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
39/1997. (XII. 17.) sz. rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1671993. 
(VI. 2.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

A képvisel Ó-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátások
ról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.8 

A rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

(4) a) a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, temetési se
gély, köztemetés, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális se
gély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, krízissegély, időskorúak 
járadéka esetén a polgármestert. 

2 .§ 

A rendelet 4. § ( l /A) bekezdése az alábbi, új i) ponttal egészül ki: 
(l/A) i) időskorúak járadéka 

3. § 

A rendelet 7/A § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendel
kezés lép: 

(2) b) Az a) pont második francia bekezdésében hivatkozott együtt
működési program típusai különösen az alábbiak: 

- az egyéni képességet fejlesztő vagy az életmódot formáló cso
portos foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel, 

- a munkavégzésre történő felkészítő programon való részvétel, 

- a közcélú, vagy az egyén környezetére irányuló munka jellegi! 
tevékenység, 

- a közhasznú munkavégzés. 
A típusokon belül a foglalkozás tartalmát, követelményrendszerót 

a szociális intézmény dolgozza ki . 

4. § 

A rendelet 7/A § után a következő címmel és a 7/B §-sal egészül ki: 

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA 
7/B§ 

(1) Az időskorúak járadéka a kérelem benyújtásától esedékes, 
amennyiben a megállapítás törvényi feltételei fennállnak. 

(2) Az időskorúak járadékának megállapítása, megszüntetése ese
tén - ha töredékhónap keletkezik - napi támogatási összeget kell 
megállapítani, melynek összege a havi ellátás hajmincad része. 

(3) A megállapított támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig 
kell folyósítani. 

5. § 

A rendelet 12. § (3) bekezdése az alábbi francia bekezdésekkel 
egészül ki: 

(3) - helyijárat buszbérletének kiváltása, 
- vásárlási utalvány adása. 

6-§ 

Ez a rendelet 1998. január l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1997. december 17. 
Makkos István 

polgármester 
Baranyai Attlláné dr. 

jegyző 

Uj Kemenesalja kéthetente! Ez a lap közli az önkormányzati rendeleteket is. 

Magyar Posta 

Valutaeladás a postákon! 
Magyar Posta 
Részvénytársaság 
Soproni 
Igazgatósága 

Külföldre utazik és szeretné valutáját kiváltani? 
Kiutazása előtt látogasson el postánkra és vásárolja 
meg valutáját nálunk! 
Kedvező árfolyammal és egész napos nyitvatartási 
idővel várjuk Önt 

Váltásra felkínált valutáink: 
-amerikai dollár, 
-német márka, 
-olasz líra, 
-osztrák schilling, 
-svájci frank. 

Uj szolgáltatásunkat a következő postáinkon 
kínáljuk: 
Veszprém I postán,/ cini:Veszprém.Kossuth Lajos u. 19 alatt/ 
Sopron 1 postán./cim:Sopron,Széchenyi tér 7-107 
Győr 1 postan./cím:Győr.Bajcsy-Zsilinszki u.46/ 
Szombathely 1 postán,/Kossuth Lajos u.18/ 
Mosonmagyaróvár 1 postán,/Mosonmagyaróvár,Engels F.u.3/ 

F I G Y E L E M ! 
VERSENY INDUL 

A Vas megyei Közgyűlés 
településtisztasági és 

szépítési versenyt hirdetett 
az 1998. évre a megye városai, községei, 

települései részére. 
A verseny meghirdetésének célja, 

hogy az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 
150. évfordulójának megünneplésére 

a települések környezetének rendezésével, szépítésével is 
készüljenek. 

Celldömölk Város Önkormányzata 220/1997. (IX. 3.) sz. 
határozatában benevezett a versenybe. 

Az eredményes részvétel érdekében 
felkérjük városunk lakóit, tegyenek meg mindent 

saját környezetük tisztaságának, szépítésének érdekében. 

Azért, hogy egy város szép, gondozott és tiszta legyen, 
tenni kell mindannyiunknak! 

Makkos István 
polgármester 
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<r SPORT « 0 - eredmények - események ^ SPORT ^ 

Mazsolázás 

Fegyelmezetlenségek az NB Ill-ban 
• Az őszi évadban a Bakony-

csoport csapataiból 57 mérkőzésen 
32 játékos piros lapos eltiltás miatt 
nem léphetett pályára. 

• Piros lapos eltiltás miatt 4 
mérkőzésen 1 játékos, Bencsics 
Tamás (Kapuvár), 3 mérkőzésen 7 
játékos, 2 mérkőzésen pedig 8 já
tékos csak nézőként lehetett jelen. 

• A legtöbb piros lapos kiállítás 
a Lenti TE csapatból volt. Összesen 
6 játékost kellett 12 mérkőzésen nél
külöznie a csapat edzőjének. A len
tieket a Tihany követte 5 kiállítással 
és 8 eltiltott mérkőzéssel. 

• Piros lapos kiállítás az Ősszel 
csak a CVSE-Antók Nyomda és a 
Tapolca csapatából nem volt. 

• Három sárga lap miatt 58 já
tékos nem játszhatott egy-egy baj
noki mérkőzésen. 

• Sárga lapos elültás miatt a Len
ti, a Tihany, a Pápa és a SVSE volt 
kénytelen legtöbbször, 5-5 mérkő
zésről nélkülözni a játékosait 

• A Szentgotthárd és a Pelőhá-
za a legkevesebb alkalommal, 2-2 
mérkőzésen nélkülözte játékosait 
három sárga lap miatt. 

• Sárga lapjai miatt a csapat
összeállításból a CVSE-Antók 
Nyomda csapatából 4 játékos ma
radt ki egy-egy mérkőzésről. (Bog
nár, Csákvári, Latyak, Stibcr.) 

• A legtöbb sárga lapot a Ti
hany (39), a Lenti (32), a Hercnd 

(31) csapata kapta. A legkeveseb
bet a CVSE-Antók Nyomda és a 
Tapolca (20-20). 

• Az I . fordulóban osztották ki 
a játékvezetők a legtöbb sárga la
pot, szám szerint 38-at. A legkeve
sebbet pedig a XIV. fordulóban, 
mindössze 15-öt. 

• Egy mérkőzésen amennyiben 
három vagy több sárga lapot kapott 
a csapat, akkor „sportszerűtlensé
gért" pénzbüntetést kellett fizetnie. 
A legtöbbet fizető csapatok: Kapu
vár (25 000 Ft), Lenti és Szentgott
hárd (24-24 000 Ft). A legkeveseb
bet CVSE-Antók Nyomda, Kő
szeg, MÁV DAC és az SVSE (6¬
6000 Ft) fizette. 

• A legsportszerűbb csapatnak 
a Petőháza bizonyult, pénzbünte
tést nem fizettek. 

• Egy mérkőzés eredménye el
len - CVSE-Antók Nyomda-Ta
polca (4—1) — nyújtottak be óvást. 
Ok: Bognár Zoltán jogtalan szere
peltetése. Az óvást megalapozat
lanság miatt elutasították. 

• Rendbontás mindössze egy 
mérkőzés alkalmával történt. A 
KŐszeg-Lenti TE (2-3) mérkőzés 
után inzultálták a nézők a játékve
zetőket. A büntetés: 2 mérkőzésre 
saját költségen ellenőrt rendeltek 
ki és 5 fővel megemelték a rendező 
gárdát. 

• Egy edzőt, Csorba Jánost 
(Kapuvár) 4 mérkőzésre eltiltottak 
a kispadtól. Ok: a Tapolca-Kapu
vár (2-1) mérkőzésen Lóránt já
tékvezetővel szemben sportszerűt
len magatartást tanúsított. 

- tini -

Asztalitenisz 
Fejérvíz SK-CVSE-MÁVÉPCELL 6:12 
Székesfehérvár, NB TI-es férfi mérkőzés. 
Az élvonalhoz tartozó fehérvári csapat ellen a nagyszerű játékkal simán 

nyertek a celliek. Győztek: Tarr Sándor, Felleg Gábor (4-4), Máthé Gyula 
(2), Ölbei Péter (1) és a Tarr-Felleg páros. 

CVSE-MÁVEPCELL-VASÉP AK 16:2 
Celldömölk, NB U-es férfi mérkőzés. 
A pont nélkül álló szombathelyiek ellen könnyed játékkal nyertek a 

hazaiak. Győztek: Tarr S., Felleg G., Ölbei P. (4-4), Máthé (2), a Tarr-
Felleg és a Máthé-ölbei páros. 

CVSE-MÁVÉPCELL II.-Györi Széchenyi 15:3 
Celldömölk, NB Ill-as férfi mérkőzés. 
Könnyű győzelem a kiesés ellen játszó főiskolás csapat ellen. Győzlek: 

Tekét Attila, Balázs Béla (4-4), Tamás L. (3), Balázs Gy. (2), a Tamás¬
Teket és a Balázs B.-Baíázs Gy. páros. 

CVSE-MÁVÉPCELL IL-Mosonmagyaróvári Építők 11:7 
Celldömölk, NB IU-as férfi mérkőzés. 
A celíi csapat utóbbi időben tapasztalt lendülete tovább tartott. A két 

párosmérkőzés megnyerése után végig vezetve biztosan nyertek. Győzlek: 
Tamás László (2), Tekét Attila (3), Balázs Gyula (2), valamint a Tamás¬
Tekét és a Balázs Béla-Balázs Gyula páros. 

V . L . 

Elismerések diákolimpiai címért 
Az Eötvös iskola II . korcso

portos fiú kézilabdacsapatá
nak nyári sikeréről - a diák
olimpiai cím elnyerésérül - la
punkból is értesülhettek olva
sóink. 

Nemrégiben újabb hírt kap¬
tunk, miszerint Rozmán Lász

ló, az intézmény vezetője, vala
mint a csapat edzője, Süle Nán
dor kitüntető oklevelet vehetett 
át Budapesten. Az oklevelekkel 
az OTSH és a Magyar Diák
sport Szövetség elismerését fe
jezte ki az iskolának, illetve a 
csapat felkészítőjének. -vl-

Marcal-parti futkározók 
A láb mindig kéznél van - ezt a szlogent választotta mottójául két 

merseváti hölgy, Gombási lstvánné és leánya. Csilla, akik szabadide
jükben Mersc térségében, a Marcal partján fedezhetők fel, amint a kelle
mes környezetben róják a kilométereket. Lényegében mindketten az 

' egészségük megtartásáért futnak, de időről időre összemérik erejüket má
sokkal is egy-egy versenyen. 

Zsőka, Zsóka néni (kinek hogyan), aki alsóságon tanít, az elmúlt 
esztendőben hat alkalommal állt rajthoz különböző városokban. Csilla a 
mosonmagyaróvári agrárcgyetem hallgatója a nyári szünetekben, is
kolaidő alatt pedig a hétvégeken tud együtt tartani édesanyjával. Ö 
a helyi önkormányzat támogatásával vesz részt a különböző versenyeken 
Idén 9 alkalommal állt rajthoz - egyebek közt ott volt a bécsi ADIDAS 
futóversenyen is, ahol korcsoportjában 2. lett. Nevezhetnénk őt „bronz
lánynak" is, hiszen általában a 3. hely jut neki a versenyeken. Ilyenkor 
nem azon mérgelődik, hogy miért nem ért el jobb helyezést, hanem 
megnyugszik, hogy nem hiába fut, az edzcllsége másokkal összehason
lítva is jó. 

így van ezzel az édesanyja is, aki szerint az ő korában még 
fokozottabb jelentősége van a szervezet karbantartásának. Mindamellett 
neki is megvan a sikerélménye a versenyeken, hiszen Szombathelyen és 
Kőszegen egy-egy második, Veszprémben egy harmadik hely jelezte 
vissza, hogy jó a fizikai állapota, az állóképessége. Ezt húzta alá a kőszegi 
írotlkő Teljesítménypróba, ahol Csillával együtt szintidőn belül értek 
célba. 

- Futni jó - mondja Gombás iné. - Fuüii egyedül is jó, de társakkal 
élvezetesebb. Most a lányommal azon fáradozunk, hogy társakat szerez
zünk. Szeretettel várunk a Marcal-parti edzésekre mindenkit, aki tenni 
akar az egészségéért. Szívesen létrehoznánk egy rekreációs futóklubot is. 
korra és nemre való tekintet nélkül. Célunk az ember legősibb, legtermé
szetesebb, legharmonikusabb mozgását népszerűsíteni annak minden 
szépségével és „szenvedésével". 

Az érdeklődők személyesen McrscváL, Ady tér 2., vagy telefonon 
a 487-03l-es számon vehetik fel a kapcsolatot a mersei futó-höl-; 
gyekkel. Völgyi 
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