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Uj orvosi rendelőket avattak Celldömölkön 
„Örülünk ennek a szép új rendelőnek. Jó , 

Iliért itl van a központban; Örülök, hogy vég
re normális körülmények között várakozha
tunk, míg ránk kerül a sor; Praktikus, mert itt 
van a szomszédban a gyógyszertár..." -

mondják a betegek - köztük Kovács Géza és 
Nagy S á n d o r n é - , miközben dr. Gáye r Tat
j á n a háziorvos rendelője előtt várakoznak a 
sorukra a Csontváry patika északi oldalán k i 
alakítóit háziorvosi rendelőben. 

4 * 

Tatjána doktornő is elégedett. „Végre a be
tegeim és mi , egészségügyiek is normális kö
rülmények közé kerültünk. Nagy szükség 
volt már erre az új rendelőre" - mondja mo
solyogva. 

A doktornő betegei elnézőek, hogy kicsit 
többet kell várakozniuk, hiszen most adja át 
ünnepélycsen a két új rendelőt Makkos Ist
ván po lgánnestcr. 

Megtudjuk, hogy létrehozásához a Népjó
léti Minisztérium 6 millió, a helyi önkor
mányzat 2 millió forintot biztosított, a k iv i 
telező a CELLSZOLG Kft . volt. 

A szomszédos rendelőajtóban szerényen 
ott áll az újonnan kialakított 7. számú körzet 
orvosa, dr. Nagy J á n o s László, aki Szom
bathelyről tért haza városába. 

Az átadási ünnepségen jelen vannak az ön
kormányzat képviselő-testületének tagjai, az 
alsósági részönkormányzat vezetője, Erdélyi 
Antal , az izsákfai részönkormányzat vezelő-

(Folytaiás a 2. oldalon) 

Vízkereszttől hamvazószerdáig 

Itt a farsang, áll a bál 
A Kemenesaljái Művelődési Közpon tban a következő mu

latságokat rendezik a közel jövőben: 
J a n u á r 31-én ö n k o r m á n y z a t i bál , f eb ruá r 7-éu az Eötvös 

Loránd Álta lános Iskola szülői munkaközösségének bál ja , 
február 14-én a Gáye r Gyula Al ta lános Iskola szülői munka
közösségének bálja. Györc G. 

Gyermekeknek és 70 éven 
felülieknek ingyenes 
a könyvkölcsönzés 

A nemrég elfogadott művelő
dési törvény hatályba lépese m i 
au a celldömölki Kreszncrics Fc-
tenc Könyvtár használatának fel-
ételei is megváltoztak. Ennek ér
telmében január l-jétől a lóév tő l 
fiatalabbak és a 70 év felettiek 
reszere a hagyományos, azaz 
nyomdatechnikával készített do
kumentumok kölcsönzése ingye
nes. 

_ J A beiratkozási díjak a követ

kezőképpen alakultak: Önálló ke
resettel rendelkezők cs felsőokta
tási intézmények hallgatói 450 
forintot fizetnek a naptári évre 
érvényes beiratkozásért; a nyug
díjasok (70 eves korig) és a kö
zépiskolások 16 év felett, az 
önálló keresettel nem rendelke
zők (munkanélküliek, háztartás
beliek, GYES-en levők és egyéb 
eltartottak) részérc 250 forint a 
tagság. 

Jánosházi Kemenesalja 
idei első újszülöttje 

1998 első újszülöttje a celldö
mölki kórházban Vaczurka Gergő 
volt. Január 2-án reggel 7 óra 20 
perckor látta meg a napvilágot dr. 
Oláh Tibor segítségével. Édesany
ja Vaczurka Sándorné, sz.: Hajas 
Judit, aki Jánosházán a Fodor cég

nél varrónő. Édesapja Vaczurka 
Sándor, a jánosházi téesz hegesztő
je. Gergő a harmadik jövevény a 
családban, egy 8 és egy 6 éves test
vére van. Képünkön az újszülött 
édesapjával és édesanyjával jános
házi otlhonúkban. Völgyi I -
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Uj orvosi rendelőket avattak 
a Csontváry patikában 

(folytatás az I. oldalról) 

je. Farkas Zol tán , több egészségügyi dolgo
zó és a sajtó képviselői. 

Az új rendelők szépek és tágasak. Nagy 
doktor rendelőjében a berendezés is vadonat
új. Elégedett is mindennel. Mindkét rendelőt 
számítógéppel látták cl. A váróhelyiség is tá
gas. Az előtérben akár értekezletet is lehet 
rendezni, akkora. A két rendelő mellett kiala
kítottak még egy ügyeleti rendelőt külön or
vosi, asszisztensi, gépkocsivezetői szobával 
és vizesblokkal. 

A háziorvosi körzetek száma ezzel hatról 
hétre nőtt Celldömölkön, emiatt módosulnak 
a körzethatárok is. Az új - 7-es számú - kör
zetbe tartozók köre a következő: 

Az Arany János utca páros oldala és a pá
ratlan oldal az 57-es számtól, a Kassa, a Mes
teri, az Arad, a Május 1., a Kisdobos, a Cso
konai, a Ságvári, a Kolozsvár utca, Pórdö-
mölk, a Radnóti u., a Városmajor, a Nagyvá
rad u., a Ncmcsdömölki út, az OslITy M . tér, 
a Széchenyi utca, a Sági út páratlan oldala az 
1-13. sz. kivételével, a Király János u. f a 
Gáyer tér, a Bocskai, a Bercsényi, a Buza J. 
utca, valamint a Petőfi utca páratlan ol
dala 1-15. számig, és a páros oldal 2-20. szá
mig. 

A körzethatár módosításától azt várják, 
hogy a rendeléseken kisebb lesz a zsúfoltság, 
több idő jut egy-egy betegre, és kulturáltabb 
körülmények között zajlik az ellátás. 

Az állampolgári jogok természetesen nem 
sérülhetnek. Az új (7. sz.) körzetbe átsorolt 
lakosok - amennyiben korábbi körzetükben 
szándékoznak maradni - az eredeti háziorvo
suknál kérhetik a további ellátásukat. Termé
szetesen az új háziorvos is választható bár
mely másik körzetből. 

A/ új háziorvos: 
dr. Nagy János László 

Dr. Nagy János László (képünkön) 1960-
ban született. Az általános iskolát Celldömöl
kön, az Eötvösben, a középiskolát Sopron
ban, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban vé
gezte cl. Orvosi diplomáját 1986-ban szerezte 
Pécsett. Kezdő orvosként Hegyfalura került 
a tüdőgyógyintézetbe. 1989-tóÍ hét éven át 
Sorkifaludon volt háziorvos; 1993-han lett 
szakvizsgát. 1997 márciusától a Vas megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrző főorvo
sa volt egészen idáig. 

Nagy doktor nős, két gyermeke - egy 9 
éves és egy 7 éves leánya - van. 

Az új - 7. sz. - körzetben a rendelési idő 
a következő: 

Hétfő: 8-11 és 15-16 óráig. 
Kedd: 8-10 és 14-16 óráig. 
Szerda: 8-11 és 15-16 óráig. 
Csütörtök: 8-12 óráig. 
Péntek: 8-10 és 14-16 óráig. 
A rendelő telefonszáma: 423-744. 
Dr. Nagy János László telefonszáma: 

06/30/361-201 
Völgyi Lás7.1(í 

Orvosi ügyelet Celldömölkön 

29. csütörtök 
30. péntek 
31. szombat 

1. vasárnap 
2. hétfő 
3. kedd 
4. szerda 
5. csütörtök 
6. péntek 
7. szomhat 

J A N U Á R 

Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Pánykó Magdolna 

F E B R U Á R 

Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Kovács Larisza 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. SükÖsd Éva 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 

Hajba DczsŐné 
Tóth Zoltánné 
Kovács Zoltánné 

Körhöczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Marsai Gyulánc 
Vida Levcnténé 
Marion Istvánné 
Körhöczné K. Izabella 
Hajba DczsŐné 

MÁRVÁNY 
MUNKARUHA, CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celldömölk, Mikes K. u. 27. 

- Alföldi é s zalai c s e m p é k 
- Alföldi é s zalai beltéri é s kültéri j á ró lapok 

AKCIÓS ÁRON! 
- OLASZ é s SPANYOL járó lapok, 

t o v á b b á szaniterek é s k iegész í tők 
- CIMSEC r a g a s z t ó k é s fugázók 
- Kludi csaptelepek 
T o v á b b á : 
- M u n k a r u h á z a t 

8. vasárnap Dr. Sükösd Éva Lang Zoltánné 
9. hétfő Dr. Kovács Zoltán Körhöczné K . Izabella 

10. kedd Dr. Schrolt Olga Hajba Dezsőné 
11. szerda Dr. Szabó Ildikó Tólh Zoltánné 
12. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Körhöczné K . Izabella 
13. péntek Dr. Gonda Péter Hajba Dezsőné 
14. szombat Dr. Pánykó Magdolna Kovács Zoltánné 
15. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Körhöczné K. Izabella 
16. hétfő Dr. Bérdi Gusztáv Hajba Dezsőné 
17. kedd Dr. Szabó Ildikó Tóth Zoltánné 
18. szerda Dr. Kovács Zoltán Körhöczné K . Izabella 
19. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dezsőné 
20. péntek Dr. Kiss Imre Wittingcr Bclánc 
21. szombat Dr. Pánykó Magdolna Körhöczné K . Izabella 
22. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Hajba Dezsőné 
23. hét Tő Dr. Sükösd Éva Kovácsné S. Valéria 
24. kedd Dr. Kovács Zoltán Körhöczné K. Izabella 
25. szerda Dr. Ádám Ilona Hajba Dezsőné 
26. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Marton Istvánné 
27. péntek Dr. Gonda Péter Körhöczné K. Izabella 
28. szombat Dr. Kovács Zoltán Hajba Dezsőtic 

Szemészeti szakrendelés 
A celldömölki rendelőintézet szemészetén a szakrendelés a meg

üresedett állás betöltésével megkezdődött. 
A rendelés vezetője: dr. Gát i Eva alorvos, szemész szakorvos. 

Rendelés ideje: 

HÉTFŐ 8.30-14.30 
K E D D 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 
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Még Ausztráliát is „meghódították" 

A Kemenesalja Rádióklub első harminc éve 
50 vendég és 32 klubtag kapott 

meghívót a Kemenesalja Rádió
klub ünnepi gyűlésére, amelyet 
30 éves fennállásuk alkalmából 
rendeztek a Kemenesaljái Műve
lődési Központban. Az évforduló 
alkalmat adott a visszatekintésre, 
az elért eredmények összegzésére. 

Mihók T a m á s felidézte a Ke
menesalja Rádióklub 30 éves tör
ténetét. Az alakuló közgyűlést 
1968. január 11-én tartották. 
Fontos lépés volt ez a város éle
tében, hiszen a technikai érdek
lődésű lakosok végre kicserélhet
ték egymással a tapasztalataikat, 
és a közös munkára is lehetőség 
nyílt. Az alakuló közgyűlésen 
14-cn vettek részt. A klubnak ak
koriban a Járási Művelődési Ott
hon biztosította a helyiséget. 

Megkezdődhetett az érdemi 
munka; roncskészülékeket bon
tottak, antennát gyártottak. 1969. 
november 3-án avatták fel a bá
zist. 1970. január 17-én adóké
szüléket is kapott a klub, 
amellyel már képesek voltak rá
dióforgalmai lebonyolítani. Né

met és finn rádióamatőrökkel te
remtenek először kapcsolatot a 
cellick. Többször rendeztek helyi 
versenyt - úgynevezett rókava
dászatot - az izsákfai erdőben. 
Ennek lényege, hogy a verseny
zőnek meg kell találnia a megha
tározott pontokra kihelyezett 
adókészülékeket. 

A rádión kötött ismeretségek 
száma egyre gyarapodott, még 
Ausztráliát is „meghódították". 
Az eddigi legnagyobb „fogás
nak" Új-Zéland számít. Celldö
mölktől 18 800 kilométerre re
gisztrálták egy cclli rádióamatőr 
jelentkezését. A klubélet a jelen
tős sikerek ellenére visszaesett. 
A nyolcvanas években egyre ter
jedt a CB-kcszülékck használata, 
és ez komoly konkurenciát jelen
lett a rádióamatőröknek. Az ak
kor fő támogatónak számító 
MHSZ már nem ludia összefogni 
a klubokat. 1984-ben az MHSZ 
megyei vezetése felkérte Nagy 
Is tvánt , hogy élessze fel a klub
életei Celldömölkön. 20 fős tag
ság verbuválódott. Berendezlek 

egy oktatótermet, amelyben Sie
mens géptávírókat használtak. A 
klub elköltözött; a Széchenyi ut
cában kaptak ú j otlhont, egy épü
let alagsorában. Itt nem voltak 
adottak a minőségi munka felté
telei. A falak dohosak voltak, 
ezért értékesebb műszert bűn volt 
ott tárolni. A mostoha körülmé
nyek azonban nem szegték ked
vét a lelkes csapatnak. Versenye
ken veitek részt, magyar és né
met nyelven próbálták meg öreg
bíteni a klub jó hírét. 

A nyolcvanas években egy 
modellező szakkör is működött 
az épületben, amellyel a rádió
klub jó kapcsolatot alakítóit k i . A 
rendszerváltás után megszűnt a 
klubot támogató MHSZ. Egy 
ideig a Savaria Rádióklub szek
ciójaként működött a celli klub, 
majd kiváltak, és újra önállóan 
dolgozlak tovább. Jelenleg 28 fő
nek van egyéni hívőjele. 1997-
ben kelten lelték le sikeresen a 
rádióamatőr vizsgát. A klub 
főleg a tagdíjakból tartja fenn 
magát. (Esetlegesen párloló tag
ság is igénybe vehető; szám
laszám: OTP 11747044¬
20007009.) 1997-hen az önkor
mányzat 30 ezer forinttal támo
gatta a klubot, amiéri Mihók Ta
más köszönetét fejezte k i . 

A rádióklub ma korszerűtlen 
eszközökkel működik, állandó 
helyiség nem áll rendelkezésük
re, I tödör J ános elnök otthoná
ban tartják a fiataloknak a rádiós 
szakköröket. 

A második napirendi pont ke

retében Bödör János ismertette 
az elmúlt év eredményeit. Sok 
energiát fordítóit a vezetőség 
szponzorok keresésére, mérsé
kelt eredménnyel. (Az ülés végén 
a MÁVÉPCELL Kft. képviselője 
szólalt fel, és bejelentette, hogy 
cége a közeljövőben jelentős 
összeggel támogatja a Kemenes
alja Rádióklubot.) 

Visszakerült a klubhoz egy rö
vidhullámú készülék, amely jó 
ideig javítás mialt volt Budapes
ten. A hosszú távú működés 
szempontjából lényeges, hogy 
minél előbb állandó klubhelyisé
get találjanak. A rádiózás hatha
tós segítséget tud nyújtani a tár
sadalmi és vagyoni értékek meg
őrzéséhen, elismertsége és támo
gatottsága azonban mégis várat 
magára. A rádióamatőr klub szí
vesen veszi a támogatást magán
személyektől, vállalkozóktól, in
tézményektől egyaránt. 

Lacza Péter , a klub pénztáro
sa beszámolt jelenlegi pénzügyi 
helyzetűkről. A tagdíjakból 
29 050 forint bcvélclrc teltek 
szert. December 31-én 9403 fo
rint volt a számlájukon, 60 ezer 
forint a lekötött betéten az OTP-
ben. A lekötött betét kamataiból 
finanszírozni ludják tartozásukat 
az OTP felé. 

A meghatározott napirendi 
pontok után szavazás, majd kö
tetlen beszélgetés következett, 
melyen a klub életében várható 
változásokról - közlük a tagdíj
emelésről - eseti szó. 

Verrásztó T. 

A KMK-nyereményjáték 
díjazottjai 

A lapunkban is közölt ötfordulós nyereményjá ték , amelyet 
a Kemenesaljái Művelődési Központ hirdetett meg a negyed
százados jub i leuma kapcsán , nyertese KovácsáéHorváth And
rea. Díja Ka tonáné Erdély György i : Csendélet c ímű festmé
nye. Az ér tékes képet az intézmény képviselői Hányó Gyula 
kiáll í tásának megnyi tó ján a d t á k át a szerencsés nyertesnek. 

Egy hónapon át 
tavasz volt 

a télben 

A december közepétől j ó egy 
nőnapon át t a r tó 10-15 fokos 
hőmérséklet m á r - m á r a tavaszt 
idézte. 

A gyerekek is elfeledkeztek 
róla, hogy nem lehet hógolyóz
ni, lányokat mosdatni a friss 
Hóval. Önfeledten kergetőztek, 
Játszottak a csodálatos téli ta
vaszban. 

Aztán az elmúlt napokban 
ismét megmutatta igazi a r cá t a 

Völgyi L. 
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Rég volt, hogyleporolták a citerákat 

20 éves az Ostffyasszonyfai Citerazenekar és Népdalkör 
Múlt év decemberében táblás 

ház, előtt tartotta jubileumi műso
rát az Ostffyasszonyfai Citeraze
nekar és Népdalkör. 

A húsz évvel ezelőtti kezde
tekről Tőzsér Árpád emlékezett 
meg. Szerinte ez az idő egy em
ber életében is sok, hát még egy 
egyesületében. Valamikor 1976-
ban gyűltek össze és leporolták a 
használaton kívüli citerákat, és 
elkezdték a közös próbákat A 
szorgalmas és kitartó munka bi
zonyítéka a sok emléklap, okle
vél, az arany minősítés. A minő
ség egyik bizonyítéka, hogy 
többször szerepellek a rádió mű
sorában és felléptek a fővárosban 
is. Az egész országot bejárták, 
számos településen adtak nagy 
közönségsikert arató műsort; 
persze az országos népzenei ta
lálkozókról sem hiányoztak. Fel
léplek külföldön is, baráti szálak 
fűzik a csoport tagjait a szlové
niai magyarsághoz. 

A műsorban igen rangos ven
dégek léptek fel. Olt volt a sár
vári Regös Együttes; Kóka Ro
zália mesemondó, a népművé
szet mestere; liuksa I ldikó nép
dalénekes; felléptek a magyar
szombatfai citerások. Külön ki 
kell emelni a helyi általános is
kola nép lánc csoportját Ipsics Pé
ter néptáncoktató vezetésével. 

A csoport nevében Földiné 
Csóka M á r i a óvónő köszönetei 

Az együttes 1977-ben 

mondóit azoknak, akik nemcsak 
korban, de hűségben is a legidő
sebbek köztük. így köszöntötte 
Baranyai Sándorné t , Bözsi né-
nil; M á r t o n Gyulánét , Margit 
nénit. A legnagyobb ünneplés 
mégis a Gregorich házaspá r t -
Ancsát és Fcrkót (így nevezik 
őket a csoport tagjai) - i l leti , hisz 
ők hívták húsz éve életre az egye
sületet és irányítják azt azóta is. 

Marosi Júlia: Van egy forrás 
titok alatt című vallomásának 
szavaival köszönték meg a tagok 
áldozatos munkájukat: „Sokunk
nak még anyáink is énekeltek, 
ludták - vagy nem - , hogy az 
ének a legalkalmasabb eszköz a 
gyermeki érzelem gazdagítására, 
tudták, hogy az éneklés a 
legszebb párbeszéd felnőtt és 
a gyermek között, keresetlen 

gondolatcsere, gyönyörű időtöl
tés." 

Őrizni kell népzenei és -művé
szeti kincsünket, hiszen egysége
sülő, de szürkülő világunkban ez 
az, ami legközelebb áll népünk 
gyökereihez. Ennek egyik jó 
módja az út, amelyet az Ostf
fyasszonyfai Citerazenekar és 
Népdalkör követ. 

Gy. G. 

Osztrák 
fotós 

kiállítása 
a KMK-ban 

F e b r u á r 5-én 17 ó r a k o r 
nyílik a Kemenesal já i Mű
velődési Közpon t galériá
j á n Johny Mayer osz t rák 
t a n á r Velencei ka rnevá l cí
m ű fotókiáll í tása. A tár la
tot Makkos I s tván , váro
sunk po lgá rmes te re nyitja 
meg. 

Uj Kemenesalja 
1988-ban is 
16 oldalon 
kéthetente! 
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Hivatali ügyfélfogadás 
Celldömölk Város Önkonnányza-

ui Polgármesteri Hivatala ügyfélfo
gadási rendje: hétfő: 9 órától 11 órá
ig, kedd: ügyfélfogadás nincs, szer
da: 13 órától 16 óráig, csütörtök: 8 
ólától 11.30 óráig és 13 órától 16 órá
ig, péntek: 9 órától 11 óráig. 

* 
Minden hónap első csütörtökén 9 

cs 11 óra között Makkos István pol-
gármcsler, minden liónap második 
csütörtökén 9 és 11 óra közölt Ti ma 
László alpolgármester, minden hó
nap harmadik csütörtökén 9 és 11 óra 
közölt Baranyai Attilánédr. jegyző, 
minden liónap negyedik csütörtökén 
9 és 11 óra között Enyinginé dr. Ba
tári Borbála aljegyző tart fogadóórát 
a hivatalban. 

Kihelyezett ügyfélfogadás (Bara
nyai Attiláné dr. jegyző) Alsóságon 
minden hónap utolsó csütörtökén 9¬
11 óráig, Merse válón minden hónap 

utolsó keddjén 9-11 óráig, Izsákfán: 
minden héten szerdán 9-11 óráig a 
Faluház önkormányzati helyiségé
ben. 

A cigány kisebbségi önkormány
zat elnökének és elnökhelyettesének 
fogadóórája: kéthetenként szerdán 
délután 13 órától 15 óráig a Hollósy 
tér 1. szám alatti hivatali helyiségben. 

* 
A Celldömölki Rendőrkapitányság 

igazgatásrendészeti Osztályának ügy
félfogadási rendje - hétfő: 8-16 óra 
közölt folyamalosan; kedd: 8-12 óra 
között; szerda: 13-17 óra között; csü
törtök: 8-13 óra közölt; péntek: 8-12 
óra közölt 

* 

A Vas Megyei Munkaügyi Köz
pont celldömölki kirendel bégének 
ügyfélfogadási rendje: - hétfő, kedd 
és csütörtök: 8-15.30, péntek: 8¬
12.15 óra között. 

KÖZLEMÉNY 
Az 1996. évi CXXVI . tv. 6. § (3) bekezdése alapján lehetőség 

nyílt, hogy a SZJA 1%-át felajánljuk. 
Intézményünknek, a Kemenesaljái Művelődési Központnak 

15 477 Ft-ot írt jóvá az APEH. A felajánlott összeget 1997. decem
berében a VÁROSI MIKULÁS és KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG 
megrendezésére használtuk fel. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felajánlásukkal segítet
ték munkánkat. Pál né Horváth Mária 

a Kemenesaljái Művelődést Központ igazgatója 

A rendőr szakközépiskolák 
felvételi tájékoztatója 
az 1998/99. tanévre 

A Budapesti, Csopaki, Miskolci és Szegedi Rendőr Szakközépis
kola érettségire épülő, kétéves nappali tagozatos képzést indít, amely 
rendőr szakképesítést ad és a rendőrségen belül tiszthelyettesi mun
kakör betöltésére - elsősorban közterületi szolgálat ellátására - jo
gosítja fel a végzett hallgatókat. 

A rendőr szakközépiskolák a 18-22 év közötti fiatalok jelentke
zését várják, akik a jelentkezési feltételeknek megfelelnek, és vállal
ják a hivatásos rendőri szolgálatot. 

Jelentkezni a rendőr szakközépiskolákon, a rendőr-főkapitánysá
gok, a Budapesti Rendőr főkapitányság, a Készenléti Rendőrség va
lamint a Köztársasági Őrezred Személyzeti Osztályain, valamint a 
rendőrkapitányságokon személyesen, vagy postai úton beszerezhető 
jelentkezési egységcsomagban található jelentkezési lappal és az 
előírt dokumentumok becsatolásával lehet. 

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

Az egységcsomag a Celldömölki Rendőrkapitányságon is besze
rezhető Németh Zoltán r.őrnagy személyzeti főelőadónál. 

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

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

Budapesli Rendőr Szakközépiskola 1101 Budapest, Kerepesi út 
47-49. Tel.: 06-1/2601-100 

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

F I G Y E L E M ! 
Megalakult a Kemenesaljái Szív-Érrendszeri és Cukorbeteg 

Alapítvány! 
Adószáma: 18887282-1-18 
Számlaszáma: A B N A M R O BANK, Celldömölk, 

10200696-43189881-71240000 
A betegek klubfoglalkozása minden páros hét keddjén 17 óra 

30 perckor kezdődik a Kemenesaljái Művelődési Központban, 
amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Akik tá
mogatni szeretnék az alapítványt, azok a fenti címen juthatnak 
az átutalási utalványhoz. 

Köszönjük érdeklődésüket és segítségüket! 

Az Új Kemenesalja 
hirdetési tarifái: 

- egész oldal 17 000 forint 
- fél oldal 9 500 forint 
- negyed oldal 6 000 forint 
- nyolcad oldal 4 500 forint 
- tizenkelted oldal 2 800 forint 
- apróhirdetés 800 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli 
A többször , azonos szöveggel h i rde tők megje lenésenként 

10% kedvezményt kapnak. 
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal Cell

dömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti lakos, a 
polgánnesteri hivatal műszaki oszlályának ügyintézője. 

Természetesen 
ez a pályázat is 
jeligés, 

melynek címe: 
, K e d v e n c 
h ó n a p o m " 

Budapest 
199ó 

Ezt írjátok a boritekra, j a rajzok hátoldalára meli ékelj étek 
a pályázó nevét, pontos lakcímet és életkorát. 
A pályázatokat elbíráló szakmai zsün csak a megfele lően 
kidolgozott naptárierveket fogadja e l . így elképzelhető, 
hogy a dijak valamelyiket n e m adja H, eset leg megosztva iléli oda . 
A pályázat ' ) csak gyermekek által készített munkákat fogadunk el! 

A pályázat díjai: 

Minden hónap legjobb rajza a naptár része lesz, s ezek díjazásaként 

12 x 20 000 Ft értékű ajándékvásárlás* utalványt kapnak. 

A pályázat kiírója - a Magyar Posta - felhívja a pályázók figyelmét arra. 
hogy a díjazott tervekből készük naptár kiadósát bármikor megismételheti , 

a nem díjazott rajzokat nem küldi vissza. 

A pályázat postára adásának határideje: 1998. január 31. 

Eredményhirdetés: 
1998 márdus 14-en. szombaton 10 órakor t Postamúzeumban. 

{Budapest. VI. Andráisy ut 3. I. emelet} 
A legjobb 12 alkotált ugyanitt március 14-21-tg kiállítjuk. 
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Környezetvédelmi őrjárat 
A kemenesmihályfai Bercsé

nyi Miklós Altalános Iskola ter
mészetbarát csoportja az iskola 
szép környezetének és a falu tisz
taságának megőrzése érdekében 
környezetvédelmi őrjáratot szer
vezett. Természetvédő igazolvá

nyaikkal járják a falu utcáit, 
ügyelve és figyelmeztetve a tisz
taságra. Segítenek a hulladék el
takarításában. Munkájukat a falu 
polgármestere, Borhy Ferenc is 
segíti. E tevékenységük követen
dő példa lehet másutt is. 

Köszönet az ajándékokért 
A Vöröskereszt celldömölki városi szervezete karácsony előtt 

ajándékkal kedveskedett a Gáycr Gyula Altalános Iskola Eltérő 
Tantervű Tagozata diákjainak. Az 56 tanuló gyümölcsöt és édes
séget kapott, melyet Csőtár Csaba városi titkár adott át. Az aján
dékokat szeretettel köszönik meg ezúton is a tagozat diákjai és 
nevelői. j 

Nem nézhette tovább Különleges zenei élmény 

Hangversenyek - hangulatok 

Tavasz óla nem lehetett a j á r d á n közle
kedni Cel ldömölkön az Ifjúság té r 6. szá
m ú ház előtt. Annyira lenőttek a díszfák 
ágai , hogy nem lehetett elférni alattuk, 
ezért ezen a szakaszon á l landóan az úttest
re kényszerül tek a gyalogosok. A közelben 
lakó Jenéi Imre bácsi megunta ezt. Egyik 
szombat dé lu tán , míg a család csendes p i 
henőjét töl tötte, fogta a kis ket tős lé t rá já t 
és a fürészt, és levágta a fölösleges ágaka t . 
Köszönetet é rdemel é r te . 

Völgyi L. 

Vártuk a karácsonyt. Szeretettel, örömmel, 
szomorúan. És zenével: kedvessel, vidám
mal, fájdalmassal. Az Ádám Jenő Zeneiskola 
ünnep előtti hangversenyei sokféle zenével, 
sokféle hangulattal várlak minket. 

December 13-án a Liszt Ferenc Vegycskó-
rus műsora és bálja volt a szakmunkásképző 
aulájában. Az idén 31 éves kórus a 9. ilyen 
jellegű hangversenyét tartotta. Változatos 
műsorukat örömmel fogadta a közönség, az 
akusztikailag is nagyszerű helyen kiválóan 
szólt a kórus. Süle Ferenc karnagy elmondta, 
hogy nagyon kedvező az énekkar összetétele, 
hiszen a tagok zenei alapműveltsége magas 
szintű, a közép- és fiatal korosztály mellett 
egyre több gimnazista énekel velük. Műsoruk 
egy része egyházi jellegű - mivel sokat hív
ják őket templomokba énekelni - , másik ré
sze magyar népdalfeldolgozásokból áll - eze
ket szívesen adják elő külföldi útjaikon - , de 
repertoárjukon könnyűzenei feldolgozások is 
szerepelnek a fiatalok nagy örömére. Sokat 
építenek a szólókra, képzett hangú szólistái
kat a műsoron is hallhattuk Fekete Andrea, 
Nagy A n n a m á r i a , Szabó Tibor cs Portshy 
Szabolcs személyében. Üde színfoltja volt az 
estnek az iskola névadója tiszteletére rende
zett népdaléncklési verseny kél kórustag 
résztvevőjének. Kovács Ágnes és Makkos 
L i l l a előadása is. A közvetlen hangulatot 
még családiasabbá tette, hogy a műsor utáni 

vacsorát az énekkaros lányok, asszonyok 
szolgálták fel a vendégeknek. Zenéjével az 
Oázis együttes tovább fokozta a bál kellemes 
hangulatát. 

20-án az iskola növendékeinek hangver
senyeit hallgathattuk. Délelőtt, a szólisták 
műsora előtt dr. T ó t h Lajosné igazgatóhe
lyettes köszöntötte a megjelenteket a kama
rateremben. - A gyerekek egy-egy ajándékot 
hoznak az Önök karácsonyfája alá - mondta, 
s a feldíszített karácsonyfa előtt elhangzott 
produkciók valóban kedves ajándékok voltak a 
szívünknek. Délután a csoportok előadására ke
rült sor. Az ifjúsági vonószenekar karácsonyi 
műsorát Orosz S á n d o r és Süle Ferenc vezé
nyelte, szólót énekelt Hé ra Andrea és Szabó 
Tibor . A város négy óvodájának zeneovis 
csoportjait és az előképzős csoportokat lát
hattuk és hallhattuk karácsonyi és gyermek
dalok előadásával, felkészítőik Ruft'ay Kata
l in , Tomcsányi Judit cs Süle Ferenc. A k i 
sebbek szereplés miatti izgalma, lelkes zené
lése, a nagyobbak átütő tehetsége emlékeze
tes perceket okozott a hallgatóságnak. 

Kellemes meglepetés volt a tanárok kama-
racsoporljának műsora. A líejczy Károly , 
Handler Ákos , H é r a Andrea, Makkos Dal-
ma, Nagy A n n a m á r i a és Tomcsány i Judit 
által előadott zenedarabokkal különleges ze
nei élménnyel lettünk gazdagabbak. 

Tulok G. 

Uj Kemenesalja: ez a lap közli 
az önkormányzati rendeleteket is 

Ismét táblás ház a könyvtárban 

Irodalomórák idősebbeknek és haladóknak - először 
Érdekfeszítő és nem minden

napi sorozat kezdődött a Kresz-
nerics Ferenc Könyvtárban a Ke
menesaljái Berzsenyi Asztaltár
saság jóvoltából január 21-én, a 
Magyar Kultúra Napja előesté
jén. A májusig tartó, havi egysze
ri alkalomra tervezett sor témája 
az irodalom, előadója Kiss Zsu
zsanna, a celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium tanára. Ezek 
a száraz tények tahin elriasztanák 
az iskolapadból rég kinőíteket, 

de a sorozat címe - Irodalomórák 
idősebbeknek és haladóknak —, 
illetőleg az első előadás címe -
A bizakodás és borúlátás hangjai 
a magyar irodalomban - , vala
mint az előadó közismert nagy 
szaktudása és jó előadókészsége 
kellő kihívást jelentett mindenki 
számára. 

Az igazán télire fordult idő 
sem akadályozta meg az érdeklő
dőket abban, hogy kimozdulja
nak otthonukból és részt vegye

nek az irodalmi szeánszon. így -
mint már annyiszor - ismét táb
lás ház volt a könyvtárban. Bát
ran állíthatom, senki nem bánta 
meg, hogy eljött. A tanárnő köz
érthetően, de mégis magas szin
ten beszélt, vezette hallgatóit u 
magyar irodalom néhány nagy, 
bizakodó és borúlátó, illetőleg 
bizakodóan bonilátó, vagy ború
látóan bizakodó alkotásának 
mondatai, képei szövevényes út
jain, és megismertette őket mind

azzal, ami az alkotások mögött 
van. Szó volt Kölcsey: Himnusz, 
Vörösmarty: Szózat, Ady: Ne
künk Mohács kell, József Attila: 
A Dunánál és Kosztolányi: Haj
nali részegség című verséről, va
lamint Ottlik Iskola a határon cí
mű regényéről. Természetesen 
sok más magyar és világirodalmi 
alkotás, filozófiai irányzat is szó
ba került. 

Folytatás februárban. 
Györc Géza 
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Petőfi és a „szamárság" 

Kis farsangi üdítő 
Petőfi év lévén kezdjük talán 

„a kék nadrágos, sárgapilykés 
közlegény" pápai diákévéből 
származó anekdotikus, de a diák
társak emlékezéseiben megma
radt valós történettel. Tudjuk Pe
tőfiről, hogy eléggé nehezen tűr
te a fegyelmet és eléggé zabolát
lan magatartású diák is volt. Az 
iskola „carcerét", börtönét is 
megülte néhányszor. Az ő javas
lata volt a következő diákcsíny. 

Czíbor József professzor szi
gorú és eléggé száraz előadó, lát
szólag rideg ember volt. A diá
kok nem szerelték. Volt a kollé
giumnak egy vízhordó s piacról 
hordozóskodó szamara. Farsang 
lévén Petőfi azt javasolta a pro
fesszort hallgató diákoknak, 
hogy nc menjenek be az órára, de 
vigyék be a szamarat, s állítsák a 
kaledra elé, szemben az előadó
val. A javaslat zajos helyeslésre 
talált, és a türelmes jámbor sza
marat betuszkolták az osztályte
rembe. Két diák elrejtőzött a leg-
hátsú padok alatt, megtudandó a 
professzor reakcióját, s a többiek 
eltűntek, Jő a professzor, s meg
hökkenve látja a békésen álldo
gáló „tanítványt". Mindössze 
ennyit mond: No, csak te vagy? 

Másnap halálos csend az osz-
lályban. Időközben rájöttek a 
diákok, hogy a csínynek súlyos 
következményei lehetnek, még 
iskolából kicsapatás is, ha a sc-
dcs, a tanári fegyelmi bizottság 
elé kerül az ügy. Nincs vidám
ság, csak félelem és drukk! 

S jön Czíbor professzor. Nem 
szól. Tudja, mi szorongatja most 
a tréfát űző lelkeket. Nagyon las
san végzi a dolgát: írja be a nap
lót! Leül, némán nézi a szorongó 
lársaságot. Ők várják a számon

kérést, a dörgedelmet, a vétkesek 
előállásának kérését, követelését. 

És megszólal a professzor imi
gyen: Mivel az urak közül tegnap 
csak egy volt jelen az órámon, 
előadásomat a többiek érdeké
ben is a tegnapi leckével foly
tatom! 

A riposzt kemény, de érthető 
volt. Sedcsre nem került sor. De 
a professzort ezután jobban meg
becsülték. 

* 
S Í R V E R S 

1. Meghalt Csontos Béni éjjeli 
álmában. 

Nem volt egy csepp pályinka 
sem ellátott szájában. 

Kocsmanyitás alkalmával első 
szokott lenni. 

Most meg minő istencsuda! 
Érte kellett menni. 

2. Janó, Janó, de odavagy! 
Nem tesz már kárt benned a 

fagy. 
Ügy lékszöl itt, mint egy 

hótt. 
Agyonütött drótostót! 
3. Felkötöttek előbb, azután 

ideástak. 
Eltakarítóink semmit sem hi

báztak. 
Nyakamon a zsineg nyoma 

meg se látszik. 
Sírhalmomon két kis tarka 

kecske játszik. 

L U R K Ó S Z Á J 
Szemléltető oktatást végez a 

tanító bácsi és megkérdezi: No 
gyerekek, le tudjátok-e vetni a 
kabátotokal? Igen! - hangzik kó
rusban. - Le! - kiabálják a gye
rekek. - Hát a medve le tudja-e 
vetni a bundáját? Nem! - zúg a 
felelet. Miért nem? - Néma 
csend. S aztán megszólal Feri: Én 
tudom! Mondjad - szól a tanító. 
- Azért tanító bácsi, mert a ió 

Isten tudja, hol vannak a gomb
jai ! 

* 

K O M O L Y ESET 
Csörög a telefon az orvos la

kásán. A doktort a barátai hívják 
ultizni. - Szívecském - mondja 
a feleségének - sürgősen bc kell 
mennem a kórházba. - Jézusom! 
Valami komoly eset? - Azt hi
szem, igen komoly. Három orvos 
már ott ís van! 

* 
A P A S Á G ÁZSIÁBAN 

A nagyvárosi szülőollhon be
mutató ablaka előtt várakozik az 
európai férfi és az olajsejk. Hoz
zák a gyerekeket az ablakhoz, 
sorban állnak az ápolónők, karju
kon az újszülöttekkel. - Melyik 
a maga gyereke? - kérdezi az eu
rópai. - Az első három sor - vá
laszol büszkén az olajsejk. 

* 

U T Ó P I A 
Celldömölk a j ö v ő évezred

ben, (fotó) Nádasdv Lajos 

In memóriám Csete (Szabó) Erika 
A közelmúltban olyan ember 

koporsóját állta körül Celldömöl
kön népes gyászoló sereg - roko
nok, tanítványok, szülök, kollégák 
és ismerősök -, aki a felnövekvő 
nemzedékek testi nevelését, 
egészségének megóvását válasz
totta hivatásának. 

Csete Erika, született Szabó 
Erika azonban mindössze 41 évet 
élhetett. 1956-ban született; álta
lános és középiskolai tanul
mányait Celldömölkön végezte. 
Érettségi után több helyen Ís dol
gozott, majd a Szombathelyi Ta

nárképző Főiskolára került, ahol 
1983-ban szerzett testnevelés-
matematika szakos tanári okleve
let. Ettől kezdve a bobai általá
nos iskolában tanított egészen a 
víiratlanu! bekövetkezett lutlíiU'i-
ig. Munkája során a gondjaira 
bízott fiatalok fizikai képességei
nek fejlesztése mellett nagy gon
dot fordított az iskolai sportélet 
fellendítésére, a sport megszeret
tetésére. Tanít ványaival rend
szeresen ott volt a különböző, vá
rosi és városkörnyéki versenye
ken. 

A nyári szünetekben sem kí
mélte magát, sokat táboroztatott, 
úszótanfolyamokat szervezett és 
vezetett. Legutolsó találkozásunk 
alkalméival - nem sokkal halála 
előtt - éppen a jövő nyárra ter
vezett úszásoktatásról beszélt, 
ahová barátsággal invitált. 

Az az úszótáhor most már 
örökre elmarad. Csete Erikát hi
ába várják a diákjai, többé nem 
találkozhatnak vele. A sors kö
nyörtelenül közbeszólt. A tanárnő 
örökre eltávozott... 

Völgyi László 

Anyakönyvi 
hírek 

B O B A 

Születés: Szolnoki András 
Béla és Németh Anita Beála fia: 
Balázs. 

N E M E S K E R E S Z T Ú R 

Születés: Farkas István és 
Szilvágyi Andrea fia: Benjámin. 

K E M E N E S S Ö M J É N 

Halá lozás : Krizsai Géza. 
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A nevek világa a középkori Dömölkön és a környéken 
A személynevek tanulmányozása során be

pillanthatunk egyes népek és korok névadási 
szokásaiba. A történelem folyamán a népek 
békében és háborúban egymás hatása alá ke
rültek, és életmódjuk, szokásaik akarva-aka
ratlanul befolyással voltak egymásra. Gon
doljunk csak arra: Őseink Ázsiából a Kárpát
medencébe való harcos vándorlásuk közepet
te milyen sok néppel érintkeztek. Erről most 
tovább nem beszélünk, hanem a honfoglalás 
idejében élt népünket egységes népnek 
vesszük, és a vele hozott névvilágot (így a 
személyneveket is) alapnak tekintjük. 

A névvilágból a törzsek, vezérek neveit is
merjük, de a köznép neveit kevésbé. Azt tud
juk, hogy a kereszténység felvétele előtt I . 
Istvánt Vajknak hívták. Királyaink keresz
tény neveket kaptak. Talán csak Endre, Géza, 
Béla nevei emlékeztetnek a múltra. 

Induljunk ki ebből, és vizsgáljuk meg a 
nevek változásait. Pacher Donát: A dömölki 
apátság története című könyve erre igen al
kalmas. Könyvében sok száz névvel találko
zunk. A kereszténység felvételéig Őseinknek 
egyelcmu nevük volt. Árpád, Jutás, Levente, 
Nyék, Tarján, Gyarmat slb. 

1252 
Az apátságra vonatkozó első írásbeli adat 

1252. I I . 18-án kell oklevélben található, ami
kor is Jakab dömölki apát Roland posoni ná
dort kéri fel igazságtételre. 

1252-ben az apátság visszapcreltcKamund 
nevú háromekényi földjét a rajta lévő szol
gákkal cgyült, azonkívül egy kaszálót és víz-
részt a Marcza! vizénél. Jakab apátot elkísérte 
Pozsonyba a kegyuraságot gyakorló Mersé-
nek két fia, Gergely és Fábián. Az ellenfél 
Pápát pedig Márton nevű fia képviselte. 
Mindkél esetben a személynévből város-, fa
luelnevezés lelt. A perben kihallgatott jobbá
gyokról így emlékszik meg az írás: „Laktak 
pedig akkor azon a földön férfiak negyven
egyen." Le kell írnunk minden nevet, mert 
azi látjuk, hogy azok még cgyclcmű magyar 
nevek és kercszlcny nevek a X I - X I I I . század
ból. 

Keresztény nevek: összesen 18 (44%) -
Iván, Máté, Péter. Tamás, Timót, András, 
Márk, Lőrinc, Miklós, Gergely, Farkas, Fábi
án, Mihály, Emcrich, Salamon, Benedek, 
Martunus. 

Honfoglaláskor! nevek: összesen 23 
(56%) - Syle, Buhlus, Femcs, Voccha, 
Moyk, Much, Chcge, Danka, Mura, Chckc, 
Pouka, Zuna, Karachun, Panka, Pentuk, 
Zukch, Thymodeu, Milochu, Beund, Solka, 
Chcpkud, Mok, Mogd. 

Amint látjuk, 250 év alatt a honfoglalásko
ri nevek valamivel többségben maradtak, de 
a nevek továbbra is egyeleműek maradlak. 

1410 
Dömötörfia, András, Andrásfia Orbán, 

Andrásfia Jakab, Jánosfia Mihály, Miklósfia 
András, Mikiósfia Gycrmcly, Miklósfia 
Gyármán, Miklósfia Kelemen, Péterfia 
György, Déncsfia János. Ezek mind jobbá
gyok voltak. 

Jstvánfia Jakab, Jánosfia István, Jánosfia 
Balázs. Ezek ncmesdömölki lakosok. 

Miklósfia András, Miklósfia Pál, Miklósfia 
M árion, Andrásfia Jakab, Péterfia Dömötör, Pé
terfia György, Jánosfia István, Lászlófia Jakab, 
Lászlófia Péter, Dénesfia János, Miklósfia 
György, Jánosfia Mihály, Péterfia György. 

1458 
Mikor Mátyás király trónjára lépett, ismét 

viszályban álltak egymással a nemesdömölki 
nemes jobbágyok és az apátság. (János apát) 
íme a szereplő nevek: Györgyfia Balázs, 
Kclcmerűia Orbán, Mártonfia Dömötör, Má
léfia Fülöp, Jakabfia István, Adorjánfia Já
nos, Antalfia László, Edvy Jánosfia Tamás, 
Lászlófia Imre, Oslh László Ferenc, Jánosfia 
Orbán. 

Az újabb kétszáz év alatt ellűntek az cgy
clcmű nevek és az árpádkori nevek is. Leg
feljebb a Germely, Gyármán maradtak meg. 
Mind a családi, mind a keresztnevek egyazon 
keresztény nevek. A családi neveket úgy ké
pezték, hogy a keresztnévhez hozzálették a 
fia szót. Pl. László-fia Antal. Az itt felsorolt 
36 személynek a neve huszonöt keresztnév 
változata. 

1602 
Az apátságnak 8 egész telkes jobbágyai: 
Ihász. Orbán bíró, Bcrccky Imre, László 

Gáspár, Nagy Gergely, Nagy János, Németh 
Bertalan, Radóchy Jakab, Szálai Pál. Három 
zsellér: Simon Benedek, Szálai János, Tán-
ezos Benedek. 

1636 
Mint a Vas megyei törvényszék tagjai, fel-

sőkáldi Káldy Ferenc és alsórajki Rajky Já
nos alispánok, a szolgabírák és esküdlek 
Szombathelyen összeültek törvényi látni. 
Megjelent elöltük Dianesevich György dö
mölki apát ügyvédje, Gorup János az apát 
nevében a pörhöz szükséges iratokkal, és 
megindítja a pört Dömölky Pál és Miklós, 
Foréntos Balázs, Noszlopi Gáspár és Bolla 
János kisdömölki, Móricz Imre, Salamon Be
nedek és Tamás, Chászár Tamás, László 
GyÖrgy-Fcrenc és András, Doma Mihály ko
csi nemesek ellen. Az eltelt újabb kéiszáz év 
alatt kialakultak a ma is használatos kétütemű 
személynevek. A fia megnevezés elmaradt, 
dc egyes nevekben a családi név már nem
csak személynév, hanem helynév, foglalko
zás, testi tulajdonság stb. lett. 

1637 
Újból Összeült a bíróság Káldy és Rajky 

helyett Czömötey József és Kisfaludy István 
az elnökök. 46-ban vannak a tanúk a kör
nyékről. Bár hely- és időrabló a felsorolásuk, 
dc érdemes a X V I I . századi névírásokat meg
ismerni. 

Megjelentek: Baba (Boba) helységből: Ba-
bay Benedek, Barálth (Barálh) Máté, Geőrfy 
(Oyőrííy) Tamás, Lóránlfi'y (Lorantffi) Péter, 
Mórocz Péter, Pelcrfy (Pclcffay) János és 
Szobothy (Szabotha) György. Mindannyi ne
mes ember. Kápolnáról: (Kcmeneskápolna) 

Chaszar (Császár) Tamás jobbágy. Keresz
tárról: (Nemes-): Bodor Gábor, Teleky (The-
leki) Tamás. Nemes személyek. Mihály/alva-
ról: (Kemenes-) Banio (Banjó) János, Bétz 
(Bech) István, Feies (Fejes) Tamás, Kovatz 
(Kovács) Mihály, Varga Mihály jobbágyok. 
Nagy-Köcskről: Szabó (Zabó) Ferencz, Tolt 
(Tóth) Kálmán jobbágyok. Pálfalvárói: (Ke-
menes-Pálfa) Geörkös (Gyeörkös) János, He
gedűs (Hegedes) János, Kachorlaki (Kaczor-
laki) Mihály és Tamás, Tomori (Thomorj) 
Ferencz jobbágyok. Ság: (Alsóság) Csekuti 
(Chekuthi) Berta, Kérésze Jakab, Paxy Lő-
rincz, Petheő (Pethő) Mihály, Szakacz (Sa-
kacs) Lőrincz és Tott (Tóth) Benedek jobbá
gyok. Simányi: (Nagysimonyi) Dalos Pál, 
Méréő (Mérő) Benedekné, Virágh István job
bágyok és Haias (Hajas) Péter nemes. Sitké
ról: Balogh György. Szentmártonból: (Ke
menes-) Lampcrt (Lamparth) Ferencz nemes. 
Eltűnt helyiségekből, amelyek Jánosháza kör
nyékén voltak: Bocor (Boczor, Bocsor, Bö-
csör); Baichi (Bajchi) Balázs jobbágy. Söjtör: 
(Söjthör, Scöytör) Balogh Péter nemes. Var-
sány: Chanko Mihály és Pál, Keszeő (Kcszo) 
Benedek és Vidossa (Vidosa) Mihály. Vérkő: 
(Vérkcő) Nagy (Nagi) Barabás jobbágy. Is
meretlen helyről: Gcrczey (Gérchci) Pál, 
Kcöczky (Köcski) Gergely és István, Takacz 
(Takács) István és Tóth (Toot) Benedek. 

A 46 név elemzéséről a következőket álla
pítja meg Pacher Donát: 1. Dömölk vidékén 
akkoriban jóval több falut tápláltak. 2. Az 
egész vidék akkor is tiszla magyar volt. 3. A 
tanúk korra nézve igen messze vannak egy
mástól 38-100 év közölt. 38 éves egy, 40-50 
közölt három, 50-60 között líz, 60-70 év kö
zött tizenöt, 70-80 év között tíz, 80-90 év 
között négy, 100 éves egy, ismeretlen korú 
keltő. 4. A tanúk negyedrésze nemes, a többi 
jobbágy. 5. A tanúk közt csak egy nő van, a 
többi férfi. 

1690 és 1698 között az apátság földje 17 
részre, pusztára van osztva. Ezeket a pusztá
kat régi jobbágyaikról nevezték el: Bercczki 
Imre pusztája, Dienes-puszta, Juhász Andor 
pusztája, Kiss Zoltán pusztája, Máté János 
pusztája, Nagy Bence pusztája, Nagy Gergely 
pusztája, Nagy György pusztája, Nagy M i 
hály pusztítja. Nagy Miklós pusztája, Nagy 
Péler pusztája, Németh György pusztája. Szá
lai Istók pusztája, Toot Mihály pusztája, az 
Ispán-telke (helye). 

Ezzel le is zárjuk a további névkutatást, 
hiszen a felhozott példák szemléletesen mutat
ják a családi és személyi nevek fejlődését 
kereszténység felvételétől 1698-ig. Hélszáz é 
alatt eljutottunk a ma is használatos elneve; 
sekhez, vagyis a kételemű név használatáig. 

Mint érdekességet említem meg, hogy 
felsorolt nevek között nem találkozunk a Jó 
zsef névvel. A mai Kovács névvel csak a 
1690-cs években találkozunk. Dc teljese 
visszaszorultak az Árpád-kori nevek. Talán 
keresztény felfogás szerint pogány nevekne 
számíttattak? Csak a X I X . században a nem
zeti felbuzdulás korában kezdik használni ré
gi magyar neveinket. 

Kovács Jcnrt 
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Az írástudó Sík Csaba 
Kemenesalja irodalomtörté

neti kincstárában joggal foglal 
helyet Sík Csaba. Lehullott 
„élet-levele" a gazdag fáról, alig 
hallatva magáról hírt, ahogyan 
élete során sem villogott váro
sunk utcáin, itt Celldömölkön, 
ahol 1934. július 9-én született. 
Bennünk inkább édesapja alakja 
él, Sík Jcnó", ahogy karján botjá
val felhint a város utcáin napon
ta. Fiát, Sík Csabát nem eléggé 
sikerült „behozni" kultúrtörténe
tünkbe - mondjuk ki őszintén - , 
bár ígérte, jön, s megosztja tevé
kenységének értékeit. 

jön el egy beszélgetésre Celldö
mölkre. 

Sík Csaba meghalt. A munkája 
iránt érdeklődők fellapozhatják a 
lexikonokat, hisz neve ott van 
például a Kortárs Magyar írók 
Kislexikona 1959-1988-as k i 
adásában, amelyet a Magvető 
Könyvkiadó jelentetett meg, az a 
műhely, ahol éppen Sík Csaba 
rangos beosztásokban évekig 
dolgozott. 

Izgalmasabb viszont az a tevé
kenysége, amelyről az említett 
interjúban annakidején szólt. 
Olyan nagy feladatba kezdett, 

Most, hogy alkotó éveinek tel
jében eltávozott közülünk, mind
össze egy „keskeny" kis írás j u 
tott egy újságba Pomogáts Béla 
révén. írom c sorokat, nem is 
csupán egyedül nekem kellene, 
jogom annyi azért van hozzá, 
hogy próbálkoztam még tíz éve 
hazacsalogatni, amihez egy külö
nös formát kellett választanom: 
Levélintcrjú Sík Csabával. 

Egyik válasza valahogy így 
hangzott: „Természetesen szíve
sen tennék eleget egy ilyen meg
hívásnak." Már annak, hogy jö j -

hogy megoldja a megoldhatat
lannak látszó, ma is aktuális 
problémát, Picasso legteljesebb 
életművének a feldolgozását. így 
fogalmazott: „Jelenleg egy egész 
életet és életművet átfogó Picas-
so-könyvön dolgozom, amely
nek a Helikonnál megjelent kötet 
mintegy bevezetője csupán, ó r i 
ási a feladat, kérdés, meg tudok-e 
vele birkózni. Mindenesetre 
megpróbálom." 

Hogy mennyire jutott elhatá
rozásában, nem tudom, nem kö
vetlem, dc annyi bizonyos, hogy 

cg) Ccílből induló fiú, majd a 
műveltség magaslataira eljutó 
személy merész feladatot tűzött 
céljául, alig megfejthetőt. Olyan 
cz, ahogyan a hegymászók és a 
sarkkutatók indulnak még ember 
által meghódílhatatlan területek
re. Sokan belepusztulnak. Nem 
tudni, meddig jutnak. 

Nem foglalkoztam Sík Csaba 
picassó-i hódító útjával. Akkori
ban elolvastam többször is a ma
gyar származású Brassainak Be
szélgetések Picassoval című mű
vét. O, mint kedvelt fotósa, na

gyon közel került az aligha 
„megfejthető" művészhez. írása 
megmagyarázza, hogy mihez is 
kezdett Sík Csaba. Brassai köny
véhez az előszót nem más, mint 
Illyés Gyula írta! 

Elolvastam Sík Csaba Picasso, 
a Helikon Kiadó jóvoltából 'meg
jelent könyvét is. Nem jutottam 
többre. 

Sík Csaba kötetének címlapja 
álljon itt, és egy Pablo Picasso-
rajz képes levelezőlapról az Új 
Kemenesalja hasábjain. 

Dala József 

VASI JÓZSEF 

Alkonyati 
gondolatfoszlányok 

Föld felé bakfar égről már a Nap... 
kiégették egésznapos gondok... 

Dareiosz-kincsed fénylőn szórtad ránk, 
Hiatfa erőd útszéli katáng 
ó Nap... magam is köszönetet mondok... 

Te vagy az élet szőlőnek, hegynek... 
hagyd, süssön eztán is égi tüzed... 
felhőt is szippants... hogy eső legyen... 

mész már?... sötét lesz mindjárt a hegyen... 
elgyújtom én is a vacsora-tiizem... 

mily hirtelen esett le az este... 
megbotolhatott a Nap tán... szegény... 
földi élők majd feketék lettek, 
hegy, fák, pincék sötét sziluettek... 
felhővánkos-cs'tpkén csillan még a fény... 

de csak pislog... lehet meg is ölték 
- hasít belém ahogy felpillantok... 
a JAJ olyan sárgás-vörös-félén 
sikolt fenn... s míg elül, az ég szélén 
már sírt dombolnak barna felhő-hantok... 

1995 
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Virágcsokor Kelety Géza (1923-1997) szerzetes sírjára 
Kelety Géza cisztercita szerzetesről, az 

izsákfai római katolikus egyházközség egyko
ri kántoráról (1951-55). a falu köztisztelet
ben álló papjáról, nevelőjéről, „Géza atyáról" 
szólni kötelességem. Tavaly március 13-án 
temették el Zircen, a cisztercita rend sír
kertjében. Ez a nekrológ kissé megkésve je
lenhet meg, mert nem volt elég információm 
róla ennek megírásához. 

Ma már tudom, hogy a 74 éves korában 
elhunyt szerzetes Budapesten született, 1943-
ban lépett be a ciszteri rendbe, 1947-ben 
szentelte áldozópappá Zircen Bánáss László 
püspök. 1948-ban kapott bölcsész diplomát a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1948-
97-ig összesen 11 helyen szolgált. Helyezték 
ide-oda, volt, ahol csak két hónapot töltött. 
Értett az ifjúság nyelvén, s ezt a hatalom nem 
nézte jó szemmel. Sőt 1955—58-ig be is bör-
tönözte, utána pedig 11 éven át civil foglal
kozásra kényszerítene. Csak 1970-től lehetett 
lelkész újból a székesfehérvári egyházme
gyében. 

Kelcly Géza atyát Vas és Zala megyében 
sokan ismerték. Ismerték mint fiatal szerze
test Szentgotthárdon segédlelkészként és hit
oktatóként, ismerték Körmenden és Zala me
gyében. Bérbaltaváron és Lentiben káplán
ként. Sajnos mindenült csak rövid ideig szol
gálhatott. Egy jó képességű, felkészült, az if
júsággal bánni ludó középiskolai tanár veszé
lyes volt a hatalomra nézve. Volt, ahol csak 
néhány hónapig szolgálhatott. Az ifjúság te
kintélyes nevelőjének csak néhány év adatott 
meg - akkor is az államvédclcmtől figyelve 
- , hogy az iljúságot nevelje Isten és a magyar 
haza szeretetére. Zaklatás nélkül valójában 
csak 1990-től, csákberényi cisztercita plébá
nosként nyílt erre lehetősége. Ekkor azonban 
már börtöntől megtört, a civil életben sokat 
szenvedett ember volt, küszködve a gégerák
kal, de Istenbe vetett hite, az ifjúság felé for
duló szeretete és ragaszkodása újból teljes 

emberre tette. Végül is a székesfehérvári Papi 
Otthonban halt meg március 6-án. 

Nekem megadatott Istentől az a szerencse, 
hogy ismertem őt, s a baráti köréhez tartoz
hattam. Mindketten tanárok voltunk (ő törté
nelem—latin szakos), volt közös témánk, értett 
a filozófiához, alaposan ismerte a teológiát, 
értett a zenéhez, kitűnő kézügyessége volt, 
ismerte a magyar és az európai történelmet, 
a művészetet, a zenét, a magyar és a világ
irodalmat. Találkoztam vele 1951—55-ig 
Izsákfán minden vakációban, meglátogatta 
szüleimet, midőn ideiglenesen a váci börtön
ből 1956 október végén kijött, s én éppen 
otthon voltam (1957-ben újból visszakerült, 
s csak 1958 januárjában szabadult amneszti
ával). 

Legutolsó találkozásunk 1988-ban volt 
Zircen, amikor a rend újjászervezése Zircen 
megkezdődött. Azóta minden évben levelet 
váltottunk, karácsonykor kcgyclcmtcljcs ün
nepeket kívántunk egymásnak. 

Sajnos betegsége egyre inkább elhatalma
sodott, így áldozópapságának 50. évforduló
ját (június 24.) már nem érte meg. Könyve 
megjelenését sem (1997. május). 

Paptcslvérci s barátai szerint is karizmati
kus egyéniség volt. Példája nyomán szép 
számmal választották a fiatalok hivatásul a 
szerzetesi pályát. Kiváló nevelője volt a ma
gyar ifjúságnak. Erről egykori jegyzetei -
melyeket az államvédelmi hatóság megsem
misített - tanúskodtak. Nemcsak az ő egyéni, 
hanem a magyar katolikus egyház, a magyar 
nép tragédiája is, hogy a Géza atyához hason
ló kiváló nevelőket - felekezeti különbségre 
való tekintet nélkül - a totális diktatúra 
(1948-64) kikapcsolt a magyar ifjúság neve
lése területéről. Bár Őt ártatlanul börtönbe 
vethették (1955-58), papi hivatásának gya
korlásától 11 évre eltilthatták (1958-69-ig c i 
vi l foglalkozása volt), de még a börtönben és 
a munkapad melleit is megtalálta a módját és 

a lehetőségét annak, hogy az emberek felé -
világnézettől függetlenül - sugározza a sze
retetet. 

Merem remélni, hogy példás emberi élete 
már eddig is gazdag termést hozott. Munkája, 
nevelése pályájának, lelkészi hivatásának 
kezdetén és végén (Szentgotthárd, Izsákfa és 
Csákberény) sok fiatalra pozitívan hatott. A 
Márton Áron Kiadónál megjelent Szeretetből 
élni c ímű könyve hitelesíti az Isten jó szol
gájának hányatott életét. 

Befejezésül a cisztercita rend kongregáci
ója és a székes fehérvári egyházmegye papsá
ga által kiadott gyászjelentésből idézek: 

„Krisztus ráismert elete sok szenvedé
seiben és küzdelmeiben, és nem fog megfe
ledkezni róla a mennyben sem." (Szent Ber
nát) 

Tungli Gyula 

r 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 

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

D egész évre 804 forint, 
• fél évre 402 forint, 
D negyedévre 201 forint. 

Kérjük, jelölje az előfizetés időtartamát X-szel! 

Név: 

Cím: 

Dálum: Aláírás: 

I A megrendelőlapot a cel ldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak 
|^ további tájékoztatást. 

Gáyeros 
matekosok 

sikere 
Vas megye terü le tén ötven

kilenc iskola részvételével zaj
lott le a Varga T a m á s Országos 
Matematika Verseny első for
dulója . 

A nyolcadik osztályosok ka
tegór iá jában a megyei forduló
ba bejutott 58 tanu ló közül két 
gáyeros is kltí ínő e redmén j 
ér t el. 

Lajtai Levente (8. b), Pinté 
Milán (8. b) negyedik helye
ze t tként folytathatja a verseny 
a m á s o d i k fo rdu lóban . Felké 
szítő t a n á r u k Szilvágyiné Lacz 
Éva. 
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A Sitkei Színkör ajánlata 
Kedves régebbi és lehetséges új Partnerünk! 
örömmel értesítjük, hogy különféle támogatások segítségével a 

korábbinál lényegcsen olcsóbban ajánlhatjuk előadásra néhány pro
dukciónkat. Tóth Miklós: Kutyaszorító (bohózat 3 felvonásban), 
27 000 Ft + útikig (48 Ft/km). Gárdonyi Géza: A bor (3 felvonásos 
falusi történet), 37 000 Ft + útiktg (100 Ft/km). HuMORzsák (Vásári 
komédiák + egy francia bohózat), 31 000 Ft + útiktg (48 Ft/km). 

Előadásaink 110-120 percesek. 
Ezúton is felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a HuMORzsák vá

sári komédiái „Arany" minősítésűek. A stilizált realizmus jegyében 
létrehozod Gárdonyi-művel Sollis Lajos színész-rendező állította 
színpadra. Közönség- és szakmai vélemények szerint is rendkívül 
érdekes és izgalmas alkotás. Kutyaszorító című bohózalunkat pedig 
évek óta nagy sikerrel játsszuk. 

Iskolák figyelmébe is ajánljuk 60 perces gyermekműsorunkat. Tót
falusi István: A mezítlábas prókátor című mesejátékát a színkör gyer-
mektagozala mutatja be, ezt követően pedig Hcrczeg Tamás ad verses, 
énekes, zenés gyermekműsort. (Eddigi előadásainkon nagycsoportos 
óvodások is jól szórakoztak.) 

A gyermekműsorral február 19-én és 20-án. reggeltől estig turné
zunk. Az előadás ára 17 000 Ft + útiktg (66 Fi/km). 

Megrendeléseket a beérkezések sorrendjében veszünk figyelembe. 
Azokat - azonnal - szerződéssel igazoljuk vissza. Megjegyezzük, ha 
adón környéken, megfelelő időben, több előadást is tudunk tartani, 
az útiköltség arányosan oszlik meg a meghívóink között. 

Tisztelettel: 
Nagy Gábor 

Eva néni receptjei 
F Ű S Z E R E S 

SÜLT H Á Z I N Y Ú L 
Hozzávalók: egy házinyúl fel

darabolva, 8 gerezd fokhagyma 
turmixolva, Őrölt bors, só, kávé
darálón porrá Őrölt majoránna, 
őrölt gyömbér, szerecsendió, 
szegfűbors. 

A nyúldarabokat az előző na
pon bekenem a fokhagymával, 
meghintem sóval és a fűszerek

kel. Egy tálba rakom, lefedem és 
a hűtőbe teszem. 

Másnap zsírt forrósítok, bele
rakom a nyúlhúst, és mindkét ol
dalát átsütöm, majd vizet vagy 
bort öntök alá, és puhára páro
lom. A végén zsírjára sütöm. 
Rizst vagy burgonyát készítek 
köreinek. A házinyúlhoz azért 
kell több fűszer és só, mert a húsa 
édeskés, viszont nem hizlal. 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vas megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 

tájékoztatása szerint 
1998. január 01-től C E L L D Ö M Ö L K - A L S Ó S Á G és 
CELLDÖMÖLK-IZSÁKFA városrészek területén -

átszervezés miatt - az elsőfokú hatósági állatorvosi feladatokat 
DR. STERBA KÁROLY állatorvos látja el 

(Celldömölk, Széchenyi u. 26.) 
Polgármesteri Hivatal 

Celldömölk 

Adóforintokat várnak a mozgássérültek 
Tisztelt Asszonyom! 
Tisztelt Uram! 
Az 1996. évi C X X V I . és a sze

mélyi jövedelemadóról szóló tör
vény lehetővé teszi, hogy ö n az 
1997. évi jövedelme után befize
tendő adójának 1 %-át az Ön által 
kiválasztott és a törvényben leírt 
feliéieleknck megfelelő társadal
mi szervezetnek, egyesületnek 
juttassa. 

A mi egyesületünk megfelel a 
törvény 4. §-ában felsorolt felté
teleknek, mert mozgássérült, 
egészségkárosodott emberek se
gítése a célja, pártscmlegesck va
gyunk és 1977 tavasza óta műkö
dünk. A 2367 fős tagságunkkal 
Vas megye legnagyobb rokkant-
szervezete vagyunk: Celldö
mölk, Kőszeg, Körmend, Sárvár, 
Szentgotthárd, Szombathely és 
Vasvár városok és a vonzáskör
zetükre kiterjedően helyi csopor
tunk tevékenykedik. 

A tagságunk segítésének anya
gi feltételeit igen nehezen tudjuk 
elől erem leni, hiszen biztosan 
csak a tagdíjakra számíthatunk. 
Ezért nagy tiszteiénél arra kér
jük Önt , ajánlja fel a személyi 
jövede lemadójának egy száza
lékát az egyesületünk j a v á r a ! 

Ha nincs az Ön szívéhez köze
lebb álló szervezet, akit támogat
ni kíván, vagy Ön nem fizet jö 
vedelemadót, akkor kérjük, 
fiyőzze meg a hozzá tartozóit, is

merőseit, hogy ők ajánlják fel az 
egy százalékot. 

M i t kell tennie ahhoz, hogy 
a t ámoga tó szándéka megvaló
suljon? 

A szaggalotl vonal mentén szí
veskedjék kivágni e lapból a le
velezőlap méretű „RENDELKE
ZŐ N Y I L A T K O Z A T " - o t (az 
adóhatóság csak ezt a méretet fo
gadja cl), a lapot tegye bele egy 
„kisméretűnek" nevezett (C6-os) 
borílékba. A borítékra szívesked
jék ráírni a saját nevét, a lakcímét 

és az adóazonosító jelét. A borí
tékot szíveskedjék leragasztani 
és a ragasztott felületnél aláírni. 

M i a teendő a bor í t ékka l? 
- Ha az Ön adóbevallását a 

munkáltatója készíti cl , akkor a 
borítékot legkésőbb 1998. márci
us 25-ig adja át a munkáltatójá
nak, aki az adóbevallással együtt 
azt az APEH-hoz továbbítja. 

- Ha Ön a személyi jövede
lemadó szerint adózó egyéni vál
lalkozó, akkor a február /5- ig 
benyújtandó adóbevallásához 

mellékelje a borítékot, így küldje 
meg az ÁPEH-hoz. 

- Ha Ön nem vállalkozó, de az 
adóbevallását nem a munkáltató
ja, hanem saját maga készíti cl , 
akkor a március 20-ig benyújtan
dó adóbevallásához mellékelje a 
borítékot. Más tennivalója nincs. 

A fáradozását és a támogatását 
nagy tisztelettel köszönöm egye
sülelünk 2367 fős tagsága, társa
dalmi munkásai és tisztségviselői 
nevében. Dr. Dalos János 

társelnök 

RENDELKEZŐ N Y I L A T K O Z A T 
A B E F I Z E T E T T ADÓ 

E G Y SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 

1 9 

co 9 6 5 5 1 

A kedvezményezett neve: 

MOZGÁSSERÜLTEK VAS MEGYEI EGYESÜLETE 
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Nézők az NB Ill-ban 
• Az NB I I I hat csoportjában lejátszott 720 

bajnoki mérkőzést 297 510 néző szurkolta vé
gig. Mérkőzésenként az átlagos nézőszám 413 
volt. 

• Az I . forduló mérkőzései csalogatták ki a 
legtöbb nézőt a pályákra. Ekkor 27 300-an szur
koltak a csapatoknak, ami azt jelenti, hogy egy 
mérkőzést 569-en tekintettek meg. 

• A legkevesebb néző a 15. fordulóban ment 
ki a mérkőzésekre. A rossz időjárás következté
ben mindössze 14 250 „törzsszurkoló" biztatta 
győzelemre csapatát. Az átlagos nézőszám 297 
volt. 

• A hat NB III-as csoport közül a legtöbb 
néző a Bakony-csoport mérkőzéseire volt kí
váncsi. A 120 bajnoki mérkőzésen 55 500 szur
koló tapsolt, mérkőzésenként átlagosan 463. 

• A Bakony-csoportban a legtöbb néző Cell
dömölkön volt. Mérkőzésenként átlag 886 szur
koló szórakozott és szurkolta végig a találkozó
kat. Legkevesebben a Lenti TE mérkőzéseit lá
togatták. Egy-egy mérkőzésre 219 néző volt kí
váncsi. 

• Hazai pályán nyolc bajnoki mérkőzést ját
szott csapatok esetében a legtöbb nézőszámot 
Mezőkövesd érte el. Mérkőzéseit 11 100 néző 
látta, ami átlagosan 1388 nézőt jelent mérkőzé
senként. A matyóföldieket Makó követi 7400 
nézővel, majd a harmadik helyen Csorna követ
kezik a 6200-as nézőszámmal. A legkevesebben 
mentek ki NB III-as mérkőzésre Gyöngyösön 

(1450), Szegeden a vasutas pályára (1700) és 
Lentiben (1750). 

• Hazai pályán hét bajnoki mérkőzést ját
szott csapatok esetében a legtöbb nézőszám 
Celldömölkön volt A CVSE-Antók Nyomda 
mérkőzéseit 6200-an, az őket követő Pápa mér
kőzései! 5000-en, míg a harmadik Kerekegyliá-

Az vá/.ü osztályzata alapján az ifjúsági csapat leg
jobbja, Bodor Tihor. 

Az ifjúsági csapul házi gólkirálya, Nyári Norbert 
19 góllal. 
za mérkőzéseit 4100-an látták. Legkevesebb né
zőszám Velence (1100), Bonyhád (1150) és a 
MÁV NTE (1150) csapatainak mérkőzésein 
volt. 

• Celldömölkön az NB ü l őszi mérkőzésein 
az 1957/58-as bajnoki szezonban voltak a leg
többen. Ekkor az átlagos nézőszám 1786 volt. 
Az 1991/92-es szezonban 1017, az 1988/89-es 
szezonban 963, míg 1990/91-ben 929 néző volt 
átlagosan egy-egy mérkőzésen jelen. 

- t i m -

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 
idővei várjuk ö n t . 

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

Új szolgáltatásunkat a következő postáinkon 
kínáljuk: 
Veszprém 1 postán./ cím: Veszprém.Kossuth Lajos u. 19 alatt/ 
Sopron 1 postán./cím:Sopron,Széchenyi tér 7-10./ 
Győr 1 postán./rirmGyör.Bajcsv-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 megünnep lésé re 

a települések környezetének rendezésével , szépítésével is 
készüljenek. 

Cel ldömölk Város Önkormányza ta 220/1997. ( I X . 3.) sz. 
határozatában benevezett a versenybe. 

Az eredményes részvétel é rdekében 
felkérjük varosunk lakóit , tegyenek meg mindent 

saját környezetük t isztaságának, szépí tésének érdekében. 

Azért , hogy egy város szép, gondozott é s tiszta legyen, 
tenni kel l mindannyiunknak! 

Makkos István 
polgármester 
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Hétről hétre, mérkőzésről mérkőzésre 
NB III . Bakony-csoport 

1. forduló: CVSE-Antók Nyomda-Herend l - l 
Kőszeg-Celldömölk VSE-Antók Nyomda 2-2 9. forduló: 

2. forduló: . MÁV DAC-CVSE-Antók Nyomda 1-4 
CVSE-Antók Nyomda-Tapolca 4-1 10. forduló: 

3. forduló: CVSE-Antók Nyomda-Körmend 3-0 
Szentgotthárd-CVSE-Antók Nyomda 3-0 11. forduló: 

4. forduló: Pápa-CVSE-Antók Nyomda l - l 
CVSE-Antók Nyomda-Lébény 4-1 12. forduló: 

5. forduló: CVSE-Antók Nyomda-Sopron 2-0 
Csoma-CVSE-Antók Nyomda 1-0 13. forduló: 

6. forduló: Répcelak-CVSE-Antók Nyomda 0-0 
CVSE-Antók Nyomda-Kapuvár 4-2 14. forduló: 

7. forduló: CVSE-Antók Nyomda-Tihany 1-0 
Lenti-CVSE-Antók Nyomda 0-0 15. forduló: 

8. forduló: Petőháza-CVSE-Antók Nyomda 3-0 

M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 17. forduló: 7. forduló: 
Vasszccseny-Kemenesalja 4-0 Mersevát-Ostffy asszony fa 4:1 

1. forduló: TK-Raszter-Jánosháza 2-2 Rábapaty-Alsóság 7-0 
Jánosháza-Csákánydoroszló 1-0 18. forduló: Kemencsmagasi-S imaság 0-1 
Kemcncsalja-Tetra Uraiújfalu 1-0 Jánosháza-Vasszécseny 3-1 Szergcny-Nagysimonyi 3-0 

2. forduló: Kemenesalja-Trika Ikervár 2-0 8. forduló: 
Rábatótfalu-Kemenesalja 0-0 19. forduló: Alsóság-Gérce-V.miske 1-3 
Uraid j fal u-Ján osháza 3-2 Trika Ikervár-Jánosháza l - l Hegyfalu-Mersevát 2-2 

3. forduló: Csákánydor oszló-Kemenesalja 2-7 PecÖl-HOZER-Szergény 1-0 
Jánosháza-Rábatót falu 0-4 Nagysimonyi-Kemenes magasi 2-0 
Kemenesalja-Csepreg 2-4 

M E G Y E I I I . O S Z T Á L Y 
Ostffyasszony fa-Csénye 4-0 

4. forduló: M E G Y E I I I . O S Z T Á L Y 9. forduló: 
Cseprcg-Jánosháza 2-3 Mersevát-Alsóság 1-0 

5. forduló: 1. forduló: Kemcnesmagasi-Pecöl-HOZER 1-0 
Kemenesalja-Sárvári Vasas 3-2 Cscnye-Szergény 0-3 Szergény-Szeleste 2-2 

6. forduló: Merscvát-Kemcncs magasi 2-2 Kórismén ti-Ostffy asszony fa 3-0 
Kemcncsalja-Gyh.-Szentkirály 2-0 Alsóság-Nagysimonyi 1-3 10. forduló: 
Sárvári Vasas-Jánosháza 1-2 Ostffyasszony fa-Szeles te 2-1 Rábapaty-Mersevát 1-2 

7. forduló: 2. forduló: Alsóság-Cscnye 0-2 
Jánosháza-Kemenesalja 3-1 PecÖl-HOZER-Alsóság 6-0 Oslffy asszony fa-Szergény 0-0 

8. forduló: Jákfa-Merscvát 0-2 Szeleste-Kemenesmagasi 3-0 
Jánosháza-Gyh.-Szentkirály 1-0 Kemenesmagasi-Cscnye 3-0 11. forduló: 
Kemenesalja-Apát istvánfalva 2-0 Szcrgény-Kőrismenti l - l Kőrismcnti-Alsóság 4-0 

9. forduló: BŐ-Ostffyasszonyfa 0-0 Mersevát-Gérce-V.miske 2-2 
Csorölnck-Kemcncsalja 4-0 3. forduló: Kcmencsmagasi-Ostffy asszony fa 1-0 
Apátistvánfalva-Jánosháza l - l Kőrismcnti-Kemenesmagasi l - l Szergcny-Hegyfalu l - l 

10. forduló: Mers cv á t-S imaság 5-2 12. forduló: 
Jánosháza-Cs örötnek 1-0 Alsóság-Szeleste 0-2 Mersevát -Bő 0-0 
Kcnicnesalja-Cs.kopács-Pamul 0-1 Bő-Szcrgcny 2-1 Alsóság-Szergény 1-0 

11. forduló: Hegy fa lu-Ostfl y asszony fa 0-1 Ostffyasszonyfa-Jákfa 2-3 
Nagyrákos-Kemenesalja 1-0 4. forduló: Hegy fal u-Kemenes magasi 1-2 
Cs.kop ács-Pamut-Jánosháza 1-2 Ostffyasszonyfa-Alsóság 3-3 13. forduló: 

12. forduló: Nagy s Í mony i - M erse vát 2-3 Csénye-Mersevát 0-3 
Jánosháza-Nagyrákos 1-0 Kemcnesmagasi-Szcrgény 2-0 Kemcnesmagasi-Alsóság 2-1 
Kemcncsalja-Táplán-Interfruct 1-0 5. forduló: Szergény-Rábapaty 1-2 

13. forduló: Mersevát-Pecöl-HOZER l - l Simaság-Ostffy asszony fa 5-2 
Vép-Kemcncsalja 3-2 Alsóság-Hegyfalu 1-2 14. forduló: 
Táplán-hitcrfnict-Jánosháza 2-2 Szcrgény-Jákfa 1-3 Mersevát-Kőrismenti 6-0 

14. forduló: Bő-Kemenesmagasi l - l Gérce-V.miske-Szergény 4-2 
Jánosháza-Vep 3-2 Rábapaty-Ostffyasszonyfa l - l Rábapaty-Kemenesmagasi 2-2 
Kemcncs a Íja-Vasvár 1-0 fi. forduló: Alsóság-Jákfa 2-0 

15. forduló: Alsóság-Bő l - l Ostffyasszonyfa-Nagysimonyi 1-2 
Nárai-Kcmenesalja 1-2 Szelcste—Mersevát 3-1 15. forduló: 
Vasv ár-J án osháza 1-2 Simaság-Szergcny 5-2 Simaság-Alsóság 2-1 

16. forduló: Jákfa-Kcmenesmagasi 2-1 Kemcnesmagasi-Gcrce-V.miske 1-0 
Jánosháza-Nárai 0-0 Ostffyasszony fa- Szergény-Mersevát l - l 
Kemencsalja-TK-Raszter 0-2 Górce-V.miske 1-6 Pecöl-HOZER-Ostffyasszonyfa 4-0 
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Teljes foglalkoztatás, akár kölcsön árán is 

A serdülők veretlenek az őszi szezonban 
A CVSE-Antók Nyomda se rdü lőcsapa ta - min t ismeretes - az 

elmúlt évi ba jnokságban elnyerte a Vas megye „abszo lú t " bajno
ka címet. Az őszi szereplésről edzőjük, Szabó István adott tájé
koztatást lapunknak. 

- A serdülőcsapat kevesebb nyilvánosságot kapott, ezért kérem, 
tájékoztasson bennünket az őszi szereplésről. 

- A CVSE-Antók Nyomda két serdülő labdarúgócsapattal szerepelt 
az őszi Vas megyei bajnokság sárvári csoportjában. Az L csapat ve
retlenül végzett a tabella élén, míg a I I . csapat 7. lett. Az első helyet 
a Bcra - Dákai, Fáró, Lampért (Gellert) - Búzás - Szabó L . , Szabó 
M . . Vánkos - Németh J., Vcrrasztó, Portschy (Illés) összeállítású 
csapat harcolta k i . A I I . csapatban zömében 5-6. osztályos tanulók 
jutottak szerepléshez. Elsődleges célnak a játéklehetőség megadását 
tekintettük. Ezért azokat a játékosainkat, akik kimaradtak a keretből, 
vagy legalábbis kevesebb alkalommal jutottak volna játékhoz, köl
csön adtuk a Kemenesalja csapatának, hogy mérkőzéseken szerepelni 
tudjanak. Hat játékosunk játszik a 4. helyezett Kemenesalja csapatá
ban. A szezon befejeztével ezek a játékosok visszakerülnek hozzánk, 
helyettük újabb játékosokat adunk kölcsön. A teljes foglalkoztatást 
csak így tudjuk sportolóinknak nyújtani. A I I . csapatban az alábbi 
játékosok szerepeltek: Hajba (Kiss) - Török, Göcsei T., Pongor (Né
meth S.) - Göcsei Zs. - Kecskeméti, Boda (Dummel), Szabó G. -
Horváth (Csuka), Németh L . (Orbán), Németh B. (Karádi). 

-Az 1996197. évi serdülőbajnokok tornáját megnyert csapatában 
milyen változások voltak? 

- Négy játékos felkerült az ifjúsági csapathoz. Egy a Sárvári FC-
hez, egy pedig az Alsósági SE-hez igazolt. Őket elsődlegesen a I I . 
csapatból pótoltuk, de igazoltunk három tehetséges játékost is. 
Egy az ASE csapatából, míg kétjátékos Szcrgcnyből került a csapat
hoz. 

-Mit tart a legfontosabbnak? Azt-e, hogy játékost tud javasolni az 
ifjúsági csapatba, vagy azt, hogy újból elsők legyenek a bajnokok 
tornáján? 

- Az elsődleges cél természetesen a felfelé való áramoltatás. Te
hetséges játékos több is van a csapatomban. Jelenleg 3-4 olyan játékos 
játszik a serdülőknél, akik szerintem az ifjúsági csapatban is megáll
nák a helyüket. Természetesen a jó szereplésről sem mondhatunk le. 
Játékosnak, edzőnek egyaránt szüksége van a sikerekre is. Ezért most 
is mindent elkövetünk azért, hogy jól szerepeljünk a szezonvégi baj
nokok tornáján. Az ősszel sikernek könyveltük cl , hogy csapatunkat 
először hívták meg a Papp István Emléktornára. Játékosaim az ETO 
legjobbjaival és a Körmend csapatával mérhették össze tudásukat. Az 
ETO csapatától, amely nálunk idősebb korosztály volt, 2-1-re kikap
tunk, de a harmadik helyért a Körmend ellen győztünk 5-1 -re. 

- Most rögtön kiket merne az ifjúsági csapatba ajánlani? 
- Legelőbb a két Szabó testvért. Véleményem szerint Levente és 

Mályás lesznek azok a játékosok, akik rövidesen meghatározó játé
kosai lesznek az ifinek. Őket az 1995. évi Szilveszteri Kupán fedeztük 
fel. Rájuk igaz az a közmondás, hogy „az alma nem esik messze a 
fájától". A két fiú édesapja a Kemenesalja egyik kitűnő játékosa volt, 
de édesanyjuk is jól bánt kispályán a labdával. 

- Adottak-e a feltételek a serdülőcsapat munkájához? 
- Sajnos hetente csak két edzést tudunk tartani. Abban bízom, ha 

elkészül az új pálya, akkor emelni tudjuk az edzések számát. Azt a 
napot nagyon várjuk, hiszen köztudott, hogy optimálisan legalább 
négy edzésre lenne szüksége c korosztálynak, hogy megfelelő alapok
ra legyenek szert a játékosok. Felszerelés, utaztatás terén minden 
rendben. Antók Zoltán minden korosztály munkáját fontosnak tartja, 
így a serdülőkél is. 

- Van-e kapcsolata az iskolákkal, a szülőkkel? 
- Mindkél iskolával é lő a kapcsolatom. A serdülőkön kívül három 

gyermckcsoporltal foglalkozom. Ezek közül kettő az Eötvös, míg egy 
a Gáycr iskola tanulóiból áll. A 3-4. osztályosokkal való foglalkozás 

télen sem szünetel, szombaton
ként az Eötvös iskola tornatermé
ben tartjuk a foglalkozást. A ser-
diilőcsapat tagjaival a tanulás te
rén nincsenek gondok. Az iskolá
ban és a pályán is fegyelmezettek. 
A csapatból kiállítás nem volt. A 
szülőkkel gyakran találkozom az 
edzéseken és a mérkőzéseken. Az utazások alkalmával vállalják a 
felügyeletet, segítenek ügyes-bajos dolgaimban a mérkőzések során. 
A szülők is szeretik a labdarúgást. Ezt bizonyítja, hogy vidékről edzé
sekre, mérkőzésekre hozzák és viszik a gyermekeiket. Sőt, volt olyan 
eset is, hogy besegítettek felszerelésekkel is. Szeretnénk, ha szomba
tonként a szülőkön kívül többen látogatnának k i a mérkőzéseinkre, 
ígérjük, nem bánják meg. 

-A bajnokságban kik voltak a csapat legeredményesebb góllövÖi? 
- A nyolc bajnoki mérkőzésen 72 gólt lőttünk. A mérkőzéseken 

tizenegy játékos talált be az ellenfél kapujába, de a gólok 72 száza
lékát három játékos szerezte. Szabó Levente 22, Szabó Mátyás és 
Németh József 15-15 gólt ért el. A I I . csapatban Horváth Péter 5 góllal 
vezeti a csapat góllövőlistáját. 

- Végezetül megtudhatnánk az !. csapat elért eredményeit az egyes 
csapatok ellen? 

- Igen, a mérkőzések eredményei sorrendben az alábbiak voltak: 
Kemenesalja 14-5, Jánosháza 1-0, CVSE-Antók Nyomda I I . 17-1, 
Répcelak 5-0. Haladás I I I . 7-0, Ikervár 8-3. Uraiújfalu 15-0, Sárvári 
Vasas 5-0. 

Megyei serdülő bajnokság 
sárvári csoport őszi végeredménye 

1. CVSE-Antók Nyomda I . 8 8 — - 72- 9 24 
2. Jánosháza 8 6 1 1 56- 9 19 
3. Répcelak 8 5 1 2 30-17 16 
4. Kemenesalja 8 5 - 3 47-23 15 
5. Sárvári Vasas 8 4 — 4 46-24 12 
6. Szombathelyi Haladás I I I . 8 3 - 5 12-24 9 
7. CVSE-Antók Nyomda I I . 8 2 1 5 14-59 7 
8. Uraiújfalu 8 - 2 6 9-66 2 
9. Ikervár 8 - 1 7 6-61 1 

- tini -

NB III. Bakony-csoport 
őszi ifjúsági bajnokság végeredménye 

1. Csornai SE 
2. CVSE-Antók Nyomda 
3. Kőszegi SE 
4. Győri Bctka-MÁV DAC 
5. Kapuvári SE 
6. Petőházi Cukorgyári SE 
7. Lébényi SE 
8. Pápai ELC 
9. Szentgotthárdi Munkás SE 

10. Tapolcai Bauxit SE 
11. Herendi Porcelán SK 
12. Lent i TE 
13. Répcclaki SE 
14. Soproni Vasutas SE 
15. Körmendi FC-Honda Stojcsics 
16. Tihanyi Petőfi SE 

15 13 1 1 63-15 40 
15 12 2 1 69-18 38 
15 11 1 3 37-20 34 
15 11 3 2 60-27 33 
15 10 2 3 52-24 32 
15 9 1 5 45-26 28 
15 7 2 6 42-38 23 
15 7 2 6 32-33 23 
15 5 2 8 22-33 17 
15 5 1 9 35-42 16 
15 4 3 8 31-50 15 
15 4 2 9 36-39 14 
15 3 1 11 20^16 10 
15 2 3 10 18-51 9 
15 2 1 12 14-59 7 
15 1 3 11 20-75 6 
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Kézilabdában tavasszal javítani kell 

Értékelés az NB Il-es csapatoknál 
Januárban megkezdték felké

szülésüket a tavaszi szezonra a 
CVSE NB Il-es kézilabdacsapatai. 
Az őszi szezonban nyújtott teljesít
ményükéi az edzők értékelték. 

Salumonné Csótúr Adrienn, a 
női csapat edzője elmondta, hogy 
a tervezett 8 pontból 5-öt szerez
tek, Ennek oka, hogy az új közeg 
másféle játékstílust követel, illetve 
a csapat sem eléggé összeszokott 
még, hiányzik a rutin. Biztató, 
hogy az idény végére javult a já-
lékkép, így céljuk a lavaszi jobb 
teljesítménnyel bennmaradni a 
csoportban. Mivel a 12 csapatból 3 
esik ki, legalább a 8. helyet kell 
megszerezniük, ehhez 12-15 pont 
szükséges. Tavasszal szeretnének 
a csapatba jálékosokat felhozni az 
ifiktől, és tárgyalások folynak új 
játékosok igazolása végeit is. 

A CVSE-Cellkolor férfi csapat 
az őszi szezont a 4. helyen zárta. 
Kósa Ottó, a csapat edzője feltette 
a kérdési: jó vagy rossz-e ez az 
eredmény. A 8. forduló után az 1. 
helyen álltak, de a következő mér
kőzésen tudása alatt játszott a csa
pat, és a még hátralévő 3 meccsen 
3 pontot szerezlek. 16 pontjukkal 
így is mindössze 3 ponttal marad
nak el az 1. helyezettől. A támadó
játékuk jelentősen javult, bár hi
bák, főleg egyéni hibák itt is van
nak, 353 góllal a harmadikok a lőtl 
gólok számát Ickinlve. Sajnos a ka
pott gólokat figyelve is „előkelő" 
helyet foglal el a csapat, védeke
zésben több javítanivaló is van. Át
lagosan jó tcljcsílményl nyújlolt 
Lendvai, Gőcze, rajluk kívül még 
Németh, Tóth, Fonyó, Sali, Ludvig 
és Koronczai. Az edző szerinl a 

csapat ősszel azt teljesítette, ami 
várható volt. Tavaszra 20 pontot 
tervezve, szerencsével a bajnokság 
nyerhető, de a valós cél továbbra is 
az 1-4. hely valamelyike lehet. 

A szakosztály értékelő ülésén 
hosszas beszélgetés alakult ki egy 
újfajta szakosztálymodell kialakí
tását, a feljutás esélyét, a csapat já
tékosállományát illetően. Felme
rült a mérkőzések időpontjának 
megváltoztatása, visszahelyezése 
szombat délutánra, remélve, hogy 
ezáltal a nézők száma is növekedni 
fog. T.G. 

őszi végeredmény (férfiak) 
1. Máv Előre 12 330:283 +47 19 
2. Tatai HAC. 12 357:311 +46 18 
3. Alsóörs-Veszprém 12 340:309 +31 18 
4. Celldömölk 12 353:330 +23 16 
5. Balatonalmádi 12 319:320 - 1 14 
6. Győri Mischek 12 293:273 +20 12 
7. Széchenyi FSC. 12 333:343 -10 12 
8. SOFÉS 12 313:319 - 6 10 
9. Nitrokémia 12 305:325 -20 10 

10. Győri ETO K C I I . 12 355:354 +1 9 
11. Kapuvár 12 303:327 -24 8 
12. Solymári SC. 12 281:320 -39 6 
13. Várpalotai Unió 12 259:325 -66 4 

Szép volt az ősz az asztaliteniszezőknél 
Városunknak egyetlen olyan 

szakosztálya van, amelyik két 
NB-s csapattal rendelkezik, ez 
pedig az asztalitcniszczőké. 

Van még valami, inkább vala
ki , aki megkülönbözteti ezt a 
szakosztályi az összes többitől. O 
pedig Obráz István szakosztály
vezető, akinek a neve immár 35 
éve egybeforrt ezzel a sportág

gal. Ót kértük meg a csapatok ér
tékelésére. 

- NB Il-es csapatunk teljesít
ményével elégedettek lehelünk, 
hiszen a 10 csapatos tabella 3. 
helyén állnak a Dunaújváros és a 
Kanizsa Sörgyár SE mögött. Saj
nos voltak olyan mérkőzéseink, 
amiket nyert állásból „sikerült" 
elveszít énünk, ha ezek nincse-

Győzelem és vereség a nyitányon 
CVSE-MÁVÉI 'CELL-Honvéd Szondi SE 13:5 
Székesfehérvár, NB II-cs férfi mérkőzés. A tavaszi nyitányon sikerült 

idegenben visszavágni a cellieknek az ősszel elszenvedett vereségért. 
Győzlek: Tarr S., Felleg G., Ülbei P. (4-4) és a Tarr-Felleg páros. 

Várpa lo ta -CVSE-MÁVÉPCELL 11:7 
Celldömölk, NB Ill-as férfi mérkőzés. A várpalotai csapal nagyon 

elkapta a fonalat, a mieink nem bírtak velük. Győzlek: Tamás L., Tckct 
A. (2-2), Balázs B., Balázs Gy. ( l - l ) és a Tamás-Tcket páros. 

* 

Megyei felnőit bajnokságon a következő celldömölki versenyzők érlek 
el dobogós helyezést: Egyéniben: 2. Ölbei Péter, 3. Mát he Gyula. Páros
ban: 1. Fehér László-Németh Dávid (KSI) 3. Máthé Gy.-Ölbci P. 

06/30/561-938 

Schimmer Győző 
gyepmester 

9500 Celldömölk. Széchenyi u. 21. 

K ó b o r és elveszett , k ö z t e r ü l e t e n e l h u l l o t t á l l a t o k , 
k u t y á k b e j e l e n t é s e . 

nek, még előkelőbb helyen lehet
nénk. A játékosok közül Tarr 
Sándor volt a legeredményesebb 
81,25 százalékkal, pedig sajnos 
kevés edzési lehetősége van. Ót 
Felleg Gábor követi 77,77 száza
lékkal. A múlt évihez viszonyít
va jobb lett Ölbci Péter és Máthé 
Gyula is. 

NB Il-es csapatunk célja a k i 

esés elkerülése volt. Ezt az ősszel 
jócskán túlteljesítették, hiszen a 
tabella 4. helyén állnak. A leg
eredményesebb játékos Tamás 
László volt 84,37 százalékkal. Ót 
Tekét Attila követi 75 százalék
kal. A két Balázs fivér játéktudá
sa jóval nagyobb, mint amit az 
őszi teljesítményük mutat. Ha ta
vasszal a végjátéknál jobban 
összpontosítanak, eredménye
sebbek lehelnek. 

• völgyi -

Őszi végeredmények 
NU I I . „ B a r n a " csoport 

1. Dunaújváros 9 8 - 1 16 pont 
2. Kanizsa i Sörgyár 9 7 1 1 15 pont 
3. C V S E - M Á V É P C E L L 9 5 1 3 11 pont 
4. Fejérvíz SK 9 5 1 3 11 pont 
5. Honvéd Szondi SE 9 5 1 3 11 pont 
6. Pénzügyőr SE I I . 9 5 - 4 10 pont 
7. Postás-MATÁV SE I I . 9 3 1 5 7 pont 
8. Dombóvári VMSE 9 2 I 6 5 pont 
9. Vesz prém-Jutás 9 2 - 7 4 pont 

10. VASÉP AK Szhcly 9 - - 9 0 pont 

NB I I I . 
1. SZAK I I . 11 S 2 1 18 pont 
2. Ajka 11 8 2 1 18 pont 
3. Zalaegerszeg U 7 1 3 15 pont 
4. Cel ldömölk I I . 11 6 1 4 13 pont 
5. Percmarton 11 5 2 4 12 pont 
6. Bük 11 5 2 4 12 pont 
7. Vcrlikál 11 3 5 3 11 pont 
8. Mosonmagyaróvár 11 3 3 5 9 pont 
9. Győr Széchenyi 11 3 2 6 8 pont 

10. Hévíz I I . 11 2 2 7 6 pont 
11. Várpalota 11 1 3 7 5 pont 
12. Sümeg 11 2 1 7 5 pont 
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Jánosháza, Kemenesalja: ketten az ötödik helyen? 
Miután a Celldömölk felkerült 

az NB 111-ba, a Jánosháza pedig 
a megyei I I . osztályból a megyei 
I . osztályba, ez utóbbiban to
vábbra is két kcmenesaljai csapat 
képviselteti magát: a már említett 
Jánosháza és a Kemenesalja. 

Az őszi szezonban az újonc Já
nosháza derekasan helytállt, 
ugyanis mindössze két vereséget 
szenvedett el, és a tabella 2. he
lyén várja a tavaszi folytatást. 

A Kemenesalja az ősszel dupla 
vagy semmit játszolt: vagy győ
zött, vagy kikapott, mindössze 
egy alkalommal lett döntetlen az 
eredmény. Ők a 7. helyen töltik 
a téli pihenőt. 

A két edző, Józsa S á n d o r (Já
nosháza) és Marsai József (Ke
menesalja) a következőket nyi
latkozta lapunknak: 

-Milyen elhatározással indul
tak neki a bajnokságnak? 

Józsa Sándor (a továbbiakban: 
J.S.): Az volt a célunk az indu
lásnál, hogy a bajnokság végén 
az első 10 közöli legyünk. 

Marsai József (a továbbiak
ban: M.J.): Kellős célt tűztünk 
magunk elé: először is azt, hogy 
osztályozó nélkül bennmarad
junk, a merészebb cél pedig az 
5-8. hely valamelyikének meg
szerzése. 

- Az őszi teljesítmény alapján 
teljesíthető-e a kitűzött cél, vagy 
módosítanak az elképzeléseken? 

J.S.: Módosult az elképzelé
sünk, az első 5 között akarunk 
végezni. Ennek érdekében január 
10-én elkezdtük a felkészülést, 
Herenden és Bükön lercmlornán 

veszünk részt. Előkészületi mér
kőzést játszunk többek között a 
Sümeg, a Sárvári Kinizsi és a 
Celldömölk ellen. 

M.J . : Kiváló a kapcsolatunk a 
CVSE-Antók Nyomda csapatá
val például játekoskölcsönzés te
rén. Ha tavasszal is számíthatunk 
a segítőkész támogatásra, az 5. 
helyezés elérése nem elképzelhe
tetlen. 

-Mely csapatrészek/játékosok 
voltak a meghatározók? 

J.S.: Valamennyi csapatrész 
őszi teljesítményével elégedett 
vagyok. 

M.J . : Lényegében elégedett 
vagyok a csapat produktumával. 
Mindenkinek voltak kiváló telje
sítményei és hullámvölgyet is. 
Az edzések látogatottsága v i 
szont hagy kívánnivalót maga 
után. A játékosok megélhetési 
problémái, a második műszak, az 
otthoni gazdaság miatt nehéz 
összeegyeztetni az edzésidőpon
tokat. 

- Kiktől vár többet a tavaszi 
idényben? 

J.S.: A csatáraimtól minden
képpen több gólt várok. 

M.J . : Lényegében senki sem 
okozott csalódást. Hadd mond
jam itt el, hogy nehéz anyagi kö
rülmények közölt dolgozunk. Ezt 
látva minden játékos felajánlotta 
gépkocsiját az idegenbeli mécs
esekre. 

- Lesz-e változás a játékosál
lományban? 

J.S.: Négy fiatal jánosházival 
szeretnénk erősíteni a csapatot. 

M.J . : Úgy tűnik, senki sem 
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akar távozni. Szeretnénk új játé
kosokat Cellből és alacsonyabb 
osztályból is, de konkrét nevek 
még nincsenek. 

-Hányadik helyre várja a csa
patát a bajnokság végére? 

J.S.: Szeretnénk a bajnokság 
végére az első 5 között maradni. 

M.J . : Szeretnénk az 5. helyen 
végezni. 

A csapat támogatóinak és a 
szurkolótábornak mindkét edző 
békés, eredményes, boldog új 
esztendőt kíván a játékosok ne
vében is. 

Völgyi L. 

Őszi végeredmény 
Megyei I . osztály 

1. Csepreg 17 14 2 1 54-18 44 pont 
2. J ánosháza 18 11 5 2 30-22 38 pont 
3. Vasszécseny 18 10 6 2 43-23 36 pont 
4. Táp Ián IS 9 6 3 36-19 33 pont 
5. Uraiújfalu 17 10 2 5 44-23 32 pont 
6. Rábatótfalu 18 7 7 4 28-17 28 pont 
7. Kemenesalja 18 9 1 8 26-27 28 pont 
8. Csörötnek 18 8 2 8 33-23 26 pont 
9. Vasvár 18 7 4 7 29-27 25 pont 

10. Ikervár 18 7 4 7 24-28 25 pont 
11. Nagyrákos 18 7 3 8 28-33 24 pont 
12. Vép 18 7 2 9 35-29 23 pont 
13. Tanárképző 18 6 5 7 42-39 23 pont 
14. Cs. kopács 18 6 5 7 30-30 23 pont 
15. Gyh.-Sztkirály 18 6 4 8 21-25 22 pont 
16. Apátistvánl'alva 18 5 2 11 19^13 17 pont 
17. Nárai 18 4 4 10 19-38 16 pont 
18. S. Vasas 18 2 1 15 24-57 7 pont 
19. Csákánydoroszló 18 2 1 15 15-57 7 pont 

Megyei I I . osztály 
1. Gércc 15 10 1 4 37-15 31 pont 
2. Szcleste 15 9 4 2 28-12 31 pont 
3. Mersevát 15 8 6 1 35-17 30 pont 
4. Jákía 15 9 2 4 28-19 29 pont 
5. Simaság 15 8 4 3 34-25 28 pont 
6. Pccöl 15 8 2 5 38-17 26 pont 
7. Kernen esmngasi 15 7 4 4 19-16 25 pont 
8. Rábapaty 15 6 4 5 30-22 22 pont 
9. Nagysimonyi 15 7 1 7 25-33 22 pont 

10. Hegyfalu 15 5 5 5 21-24 20 pont 
11. Bő 15 3 6 6 18-20 15 pont 
12. Kőrismcnli 15 4 2 9 17-30 14 pont 
13. O.asszonyfa 15 3 4 8 19-34 13 pont 
14. Szergény 15 2 5 8 19-26 11 punt 
15. Alsóság 15 2 2 11 12-38 8 pont 
16. Csénye 15 2 2 11 11^13 8 pont 

Körzet i ba jnokság 
1. Kenyéri 8 6 1 1 27- 9 19 pont 
2. Izsákfa 8 5 2 1 2 4 - 7 17 pont „ 
3. S üke 8 5 - 3 17-13 15 pont 
4. Hegyhát SE 8 4 1 3 22-17 13 pont 
5. E.hetye 8 4 1 3 25-26 13 pont 
6. Ncmcskocs 8 3 1 4 23-13 10 pont 
7. Hosszúpcrcszleg 8 3 1 4 12-18 10 pont 
8. Csönge 8 1 2 5 12-33 5 pont 
9. Boba 8 1 7 10-36 1 pont 
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