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Május 10-én és 24-én választunk 
Egy oldal ingyenes bemutatkozási lehetőség a jelölteknek 

Göncz Árpád köz tá rsaság i elnök a Par
lamentben kihirdette az oszággyülési kép
viselő-választás időpont já t . Eszerint a sza
vazás első fordulója má jus 10-én, a máso
dik pedig két héttel később , má jus 24-én 
lesz. Az elnök bejelentésével egyidőben a 
vonatkozó törvény é r te lmében megkezdő
dött a választási k a m p á n y . 

A pártok különféle módon nyilvánítottak 
véleményt a kijelölt napokkal kapcsolatban, 
a többség megelégedéssel vette tudomásul az 
elnök döntését. A választópolgárok szem
pontjából vizsgálva sem lehet számottevő k i 
fogást találni, hiszen a szavazás így elkerüli 
az anyák napját és a pünkösdöt, tehát semmi
lyen nagyszabású családi vagy egyházi ünne
pet sem zavar meg. 

Már most felhívjuk a Celldömölk-Sárvár 
(4. számú) választókerületben induló jelöltek 
figyelmét, hogy a korábbi választások gya

korlatának megfelelően az Üj Kemenesalja 
tulajdonosa és kiadója, a Celldömölki Polgár
mesteri Hivatal ingyen felajánl egy teljes új
ságoldalt minden egyes jelöltnek programja, 
illetőleg saját személye bemutatására. A be
mutatkozó cikkeket természetesen nem la
punk munkatársa, hanem az illető jelölt, illet
ve kampánystábjának valamelyik tagja írja, 
így annak tartalmáért szerkesztőbizottságunk 
felelősséget nem vállal. 

A kampánycikkeket egyidőben. a lapstruk
túra kívánalmainak megfelelő elhelyezéssel 
és sorrendben az Új Kemenesalja április 23-
án megjelenő számáhan közöljük. Azért nem 
május 7-én, mert az újságot - kéthetente meg
jelenő lap lévén - a választást megelőző na
pon, tehát a kampánycsend idején is terjesz
tik, így annak mentesnek kell lennie minden
féle kampánytevékenységtől. Mindezen meg
fontolások szerint a választás második fordu

lója előtt, május 21-én megjelenő lapszá
munkban sem tudunk kampánycikkeket kö
zölni. Az éves megjelenési rend változtatása 
nélkül tehát csak a már említett április 23-ai 
szám tudja fogadni a választással kapcsolatos 
közleményeket. Ezeket a nyomdai átfutás mi
att legkésőbb április 14-én délelőtt 10 óráig 
kérjük eljuttatni a kiadó címére, a polgármes
teri hivatalba Molnár Gábor szakreferenshez. 
A később leadott cikkeket nem tudjuk elfo
gadni. 

Az április 23-ai, illetőleg az azt megelőző 
lapszámokban fizetett hirdetés formájában 
természetcsen az ingyen kínált oldalnyi ter
jedelem mellett további közlemények is meg-
jel entethetők. A hirdetés díjait lapunkban 
rendszercsen meg lehet találni. 

A szerkesztőbizottság fenntartja magának 
a jogot, hogy a kampány gyűlésekről és mis 
politikai rendezvényekről a választást meg
előzően - ugyancsak a korábbi gyakorlat sze
rint - belátása szerint közöljön tudósítást, tö
rekedve természetesen arra, hogy a jelöltek 
és pártjaik egyenlő esélyt kapjanak a megszó
lalásra. ASzcrk. 

Jobban kihasználni a pályázatokat! 

Kiss Péter látogatása 
szülővárosában, Celldömölkön 

Január 26-án szülővárosába, 
Celldömölkre látogatott és lakos
sági fórumot tartott Kiss Pé ter 
munkaügyi miniszter. (Kiss Péter 
édesapja, Kiss Alajos évekig volt 
a cclli gimnázium tanára, egy 
ideig megbízott igazgatója is. 

V.L.) A fórum előtt a miniszter 
vállalkozókkal és vezetőkkel ta
lálkozott. 

- így nagyon messze leszünk 
egymástól - mondta, amikor a 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Pálvázat, szellemi vetélkedő 

Készüljünk együtt 
a szabadságharc 150. évfordulójára! 

A Kemenesaljái Művelődési Központ rajzpályázatot hirdet az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmá
ból. Kél kategóriában lehet pályázni: 

1. kategória: 13-14 évesek. Ők az 1848/49-es forradalom és sza
badságharc eseményeit jeleníthetik meg bármilyen technikával ma
ximum A/3 méretű rajzlapon. 
. 2. kategória: 15-18 évesek. Arcok 1848-49-ből címmel portrékkal 
pályázhatnak maximum A/3-as rajzlapon. 

Az alkotásokat a K M K címérc kell eljuttatni 1998. március 9-éig. 
* 

E jelentős jubileum tiszteletére baráti társaságok, kisközösségek, 
családok részére Föltámadott a tenger... címmel szellemi vetélkedőt 
szerveznek. A téma az 1848/49-cs magyarországi események. 

Részvételi feltételek: maximum 5 fős csapatok 1998. február 20-
áig jelentkezhetnek. A vetélkedő várható időpontja: március 13-a. 

Civil szervezetek támogatása 
A Celldömölkön működő civil 

szervezetek, kulturális és sport
egyesületek, művészeti csopor
tok február végéig adhatják be 
esetleges támogatási igényeiket 
az önkormányzathoz. Az erre a 
célra fordítható pénzkeret ez év

ben is csak szűkös lehetőségeket 
biztosít, ezért csak azok a pályá
zatok támogathatók, amelyek el
fogadható program, tevékenység 
megvalósításához kérik az ön
kormányzati hozzájárulást, illet
ve karitatív célokat szolgálnak. 
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Elmarad a tervezett óvoda-összevonás, 
lesznek áremelések 

Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
Január 29-én tartolta idei első ülését Cell

dömölk. Város Önkormányzatának képviselő
testülete. A napirendek sokasága és változa
tossága jellemezte ezt az öszejövetclt is. 
Makkos István polgármester a két ülés kö
zött történtekről szólva egyebek mellett el
mondta, hogy a területfejlesztési társulás vá
rosunkban tartolta ülését, ezen számos régi, . 
de használható ötlet felmerült - termál-
proram, terelőút, a Sághegy lehetőségcinek 
kihasználása stb. Úgy tűnik, előrelépés tör
tént a volt laktanya szociális intézménnyé va
ló átalakításának kérdésében is. A MÁV ve
zetősége hajlandóságot mutat az ügy segíté
sére. Városunkban járt Kiss Péter munkaügyi 
miniszter, aki vállalkozókkal, majd a város 
polgáraival találkozott. Szerinte feloldhatat
lan vidékünk munkaügyi ellentmondása* n e _ 

vezetésen az, hogy nagy számú a munkanél
küli, adott munkahelyre mégis igen nehéz 
munkaerői találni. A városban felállítod biz
tonsági rendszer jól működik, a következő 
lépés az, hogy az intézmények, a lakások, a 
házak figyelésének a rendszerhez való kap
csolása is kivitelezhető legyen. 

* 
Az első kiemelt napirendi pont az 1998. év 

pénzügyi terv első olvasatával foglalkozott. 
Az előre kiosztott anyag mintegy 100 milliós 
hiányt prognosztizál. Nagy K á l m á n , a pénz
ügyi bizottság elnöke elmondta, hogy bizott
sága komoly és alapos munkát végzett. Sze
rinte külön is oda kell figyelni a kintlevősé
gekre. Fejlesztési szempontból kiemelt szere
pe kell legyen a lakásépítésnek és az útháló
zat fejlesztésének. A csatornahálózat kiépíté

se jó ütemben folyik. Ezt a feladatot az alsó
sági városrészen is meg kell oldani. Elmondta 
azt is, hogy az intézmények irányában az idén 
is számítani kell különböző megszorító intéz
kedésekre. 

A városban nagy visszhangot kiváltott 
óvodaösszevonási tervekkel kapcsolatos vég
ső döntés meghozatala volt a következő na
pirendi pont. Molná r G á b o r szakreferens rö
vid összefoglalójában elmondia a kérdés tel
jes történetét és azt az álláspontot, hogy te
kintenél a megyei közoktatási koncepcióra, 
nem javasolják az összevonásokat. Hosszabb 
vita után, amely főleg az akció szükségessé
gének kérdése körül forgott, végül a képvise
lők elfogadták a javaslatot, hogy a szakmai 
okokra való tekintettel ne vonják egy igazga
tás alá a gyermekintézményeket. 

* 
A következő pont egyházi ingatlan vissza

adásával foglalkozott. Nevezetesen a Szent 
Benedek Katolikus Iskola és a katolikus egy
házközség kérelméről van szó a volt zárdais
kola visszaigényléséről. A több éves prob
léma már a sokadik egyeztetésnél tart, vég
leges döntést most sem tudtak hozni a kép
viselők. A véleményekből az kristályosodott 
k i , hogy további egyeztetésekre van szükség. 
Utolsó kiemelt pont a város úthálózatának és 
közterületeinek állapotát és a rekonstrukciós 
tervet ismcrtetŐelőlcrjcszlés volt. Az anyagot 
újratárgyalásra és a meglévő összegei az 
egész város területére történő eloszlás végett 
visszautalták a városfejlesztési bizottsághoz. 

* 
A folyó ügyekben számos, nagyobb hord

erejű ügy és több áremelés kérdésében dön
töttek a városatyák. Elsőnek a kórház műszer
parkjának fejlesztésére beadandó céltámoga
tási kérelmet tárgyalták. A laborhoz kért ana
lizátor és haematológiai analizátor és egy fo
gászati kezelőegység beszerzése tűnik a leg
szükségesebbnek. A fogorvosi alapellátáshoz 
röntgengép kellene. Ennek az árát a költség
vetésbe építik be. A másik céltámogatási ké
relem a szennyvízcsatorna építésének I I . üte
mét, az Alsóság és Pilycrvár területén meg
kezdődő új beruházást célozza meg. Emelték 
a távfűtési hődíjat és a melegvíz díját. A pi
tyervári városrészen a városképbe' nem illő 
buszvárót elbontja a Városgondnokság -
döntöttek a következő pontban. Április l-jé
től változnak a személyes gondoskodást 
nyújló ellátások díjszabásai is. A Müllex-
Cclldömölk Kft . is díjat emelt. Ezentúl ma
gasabb áron viszik el a hulladékot. Folyamat
ban van egy turisztikai iroda felállítása, 
amelynek indításához az önkormányzat pá
lyázaton nyert pénzeszközöket. Az elfogadott 
javaslat szerint a Müllcx-Körmend által fize
tett koncessziós díjából egy millió forintot 
felosztják új hulladékcdényck vásárlásához. 

* 

Az ülés folytatásában szó volt még a szo
ciális lakásépítésről, a Celldömölk című k i 
advány újbóli kiadásáról, a Magyarországi 
Szálláslehetőségek '98 c ímű kiadvány meg
jelentetésének anyagi támogatásáról, az ön
kormányzati lakások bérleti díjának emelésé
ről, és az intézmények élelmezési nyers
anyagköltségeinek emelkedéséről is. 

Györc Géza 

Január 
végén 

befagyott 
a tó 

Ezen a helyen az vlözt'i szá
munkban j á t szadozó , kergetí í-
ző gyerekeket ábrázo ló képet 
adtunk közre . Tavasz a tél
ben... - í r tuk . Aztán j a n u á r 
végén, f eb ruá r elején megke
ményedet t az idíl, a téglagyári 
tó szinte egyik napró l a más ik
ra befagyott. 

A lá tvány szép, de óva in
tünk mindenkit , hogy a tó jegé
re merészkedjen . 

Nemcsak azér t , mert tilos, 
hanem mert É L E T V E S Z É 
LYES! 

Völgyi L . 



3 1998. FEBRUÁR 12. ÚJ K E M E N E S A L J A 

Kiss Péter látogatása szülővárosában, Celldömölkön 
(Folytatás az l. oldalról) 

fórumon hellyel kínálták. Meg
fogta a székel és odahozta az elsó" 
sor elé. Hasonlóképpen cseleke
dett a kíséretében lévó dr. Pusz
tai Gyula, a Vas Megyei Köz
gyűlés elnöke. Szabó Lajos, a 
térség országgyűlési képviselője, 
L i m p á r József, a Vas Megyei 
Közgyűlés egészségügyi bizott
ságának elnöke, és Makkos Ist
ván polgármcslcr is. 

A fórum résztvevőit Szabó La
jos köszöntödé, majd Kiss Péter 
rövid tájékoztatót tartott. Ebből 
idézünk. 

— A környező oszágokkal 
összehasonlítva rendkívül kedve
ző hazánk megítélése, és ez nem
csak földrajzi helyzetének kö
szönhető, hanem annak is, hogy 
kiszámítható ország vagyunk. A 
gazdaság másfél éve tarló növe
kedése lehetővé teszi, hogy las
sanként a lakosság számára is ér
zékelhető legyen a növekedés. 
Nem az a fontos, hogy a politi
kusok hogyan érzik magukat, ha
nem az, hogy az egyes emberek, 
családok boldogulhassanak. Le
gyen az egyes embereknek is na
gyobb egzisztenciális alapjuk, 
biztonságuk, ez a következő cél 
- mondotta egyebek között a m i 
niszter. 

- Hazánknak meg kellett küz
denie a hatalmas adósságállo
mánnyal. Ez az állomány pár éve 
még 30 milliárd dollár volt, ma 
10 milliárd alalt van. Ez jóval k i 
sebb adósság- és kamattörlesz

tést jelent, és lehetővé teszi, hogy 
ez évben 150 milliárd forintot 
tudjunk fordítani infrastrukturá
lis és egyéb kiadásokra. A gaz
daság említett fellendülése 
egyúttal újabb munkahelyek te
remtését teszi lehetővé, ami el
őreláthatólag ebben az évben 
140-150 ezer új munkahelyet je
lenthet. A támogatásokat is azok
nak kell elsősorban adni,' akik 
dolgozni akarnak. Cél ugyanis a 
munkaerő megtartása, ami sok
kal gazdaságosabb, mint munka
helyeket megszüntetni és újrate
remteni. Ez utóbbi többszöröse 
az előbbinek - tudtuk meg a tá
jékoztatóból. 

Mekkora pénzügyi alappal 
rendelkezik a tárca, mennyi jut 
ebből Vas megyének, ezen belül 
Celldömölknek? - hangzott az 
első lakossági kérdés. 

Válaszában Kiss Péter el
mondta, hogy 130 milliárd áll 
rendelkezésükre munkahelyi tá
mogatás, képzések stb. céljára. 
Ebből 26 milliárdot osztanak 
szét. Az. összegből Vas megye 
441 milliót kap erre a célra. Eb
ből Celldömölk az előző évi 40 
millióval szemben idén 30 mi l l i 
ót kap, a többit pályázatok alap
ján szerezheti meg a város. Ezzel 
kapcsolatban elmondta a minisz
ter, hogy Sárvár-Celldömölk tér
sége jó eséllyel pályázhat az er
dőtelepítés és karbantartás kiírás
ra, amellyel mintegy 260 munka
helyet teremthet bruttó 30 ezer 
forint körüli fizetésekkel. 

Ugyancsak hallgatói kérdés 

kapcsán esett szó a diákok nyári 
foglalkoztatásáról, melynek há
rom módja is létezik: 

- Tavaly óta ismét van csopor
tos munkavállalási lehetőségük a 
dolgozni kívánó diákoknak. Dol
gozhatnak diákszövetkezetek for
májában is; természetesen ehhez 
meg kell alakítani a diákszövetke
zetet Válthatnak alkalmi munka
vállalói könyvet a diákok is, és az
zal is dolgozhatnak a szünetekben 
- tájékoztatott a vendég. 

Sző esett - ugyancsak egy fel
vetés során - arról, hogy a gyesen 
lévő kismamák hátrányos helyzet
be kerülnek, hiszen szakmai tudá
suk bizonyos mértékig elévül, mire 
visszakerülnek a munkába. 

Munkanélküli hozziszóló rek
lamált a január havi segélyek 
késve történő kifizetése miatt, és 
azért, mert a segély összege az 

eddigieknél 3 ezer forinttal keve
sebb volt. A miniszter elmondta, 
hogy vita van a tárca és az APEH 
között, ugyanis az adóhivatal 
többet akar levonni a segélyek
ből, mint eddig. Utalt arra is, 
hogy a vita jó irányban halad. A 
távmunka-programról az hang
zott el, hogy az elsősorban a t i -
zen-huszonévesek, valamint a 
kismamák és rokkantak lehetősé
geit bővíti majd. 

Ezután egy fiatal pedagógus 
ismertette hét éves munkanélküli 
hányattatásának történetét. A je
lek szerint pár hét múlva ismét a 
munkanélküliek keserű kenyeré
re jut, pedig ő dolgozni akar. A 
miniszter segítséget ígért neki. 

A fórum kötetlen beszélgetés
sel folytatódott, amit Kiss Péter 
miniszter kezdeményezett. 

Völgyi László 

Emberségből példás 
A fiatalasszonyt villámcsapásként érte, amikor megtudta, liogy 

két éves kisfia lisztérzékeny. Fogalma sem volt róla, liol lehet 
gluténtnentes lisztet vagy kenyeret beszerezni. Teljesen magára 
maradt a problémájával. Járták az üzleteket, felhívták a kenyér
gyárat, sehol sem tudtak segíteni. Telefonáltak a celldömölki ma
lomba is. 

Először ott sem tudtak mit kezdeni a problémával. Rövidesen 
azonban csengett a telefon, a malomból tudatták, hogy Győrben 
találtak egy ilyen üzletet, majd később egy székesfehérvári céget 
is tudtak ajánlani. 

Végül is a malom vezetői felkutattak egy budapesti üzletet is, 
és felajánlották, hogy rendszeresen hozatnak a kisgyermeknek 
megfelelő kenyeret. Ez még augusztusban történi. Azóta minden 
héten ott van a friss, speciális kenyér a családnál, amit a malom 
kocsijával hoznak a fővárosból. Teszik ezt teljesen önzetlenül, a 
családnak csak a kenyér árát kell kifizetnie. 

Profitorientált világunkban jólesik tudni, hogy az emberség 
nem halt k't belőlünk teljesen. A malom vezetői és dolgozói — a 
kisfiú Önzetlen segítésével - ezt az érzést erősítik meg bennünk. 
Köszönet érte. 

-völgyi-

Szabálysértők a Vasvári utcában 

A Vasvár i Pál utca elején - a bölcsödével szemben - e lá tvány 
fogadja az ar ra közlekedőket . Egyes vélemények szerint pa tká 
nyok is megjelentek m á r i t t . A közterület-felügyelet szabálysér tés i 
e l járást kezdeményezet t az együttélési s zabá lyoka t felrúgó szeme
telök ellen. Fotó: Szilvia 
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150 éve szabadságharcot vívott az ország 
Az Új Kemenesalja önálló í rások soroza táva l emlékezik meg az 

1848-49-es forradalom és s z a b a d s á g h a r c 150. évfordulójáról . A 
sort Nádasdy Lajos cikkével kezdjük. Igyekszünk a lehető legtel
jesebb képet adni részint a korabeli kemenesaljai tö r ténések fel
elevenítésével, a forradalmi és s zabadságha rcos események részt
vevőinek, vezéra lak ja inak megidézésével , másfelől a jelenkori 
megemlékezések minél teljesebb k ö r ű b e m u t a t á s á v a l h í r a d á s o k , 
tudósí tások fo rmá jában . 

K é r ü n k tehá t mindenkit , különösen is Kemenesalja települé
seinek krón ikása i t , küldjék el megemlékező í rása ika t . Biztatjuk 
továbbá a művelődési és okta tás i in tézmények , ra j tuk kívül ter
mészetesen minden m á s szervezet vezetőit , kü ld jenek részletes 
programot a tervezett megemlékezésekről és m á s eseményekről . 
Legyen ez az oldal egész éven át , s ta lán m é g j ö v ő r e is a szabad
ságha rc megidézésének sz íntere . 

A Szerk. 

Aranyálmok örömittas napjai 
Tűzhányóból égre törő, messze világító 

vörös lángnyelvek, a mélyből felbugyogó, 
fortyogó lávafolyam izzó szétáradása - ezzel 
lehetett jellemezni ama napon a pesti sokada
lom cmbcrtömcgcinek magatartását és a ha
mu alatt izzó parázs lángra lobbanását szerte 
az országban a Kárpátoktól le az Aldunáig! 
Zeng a boldogabb, a szebb jövendő beszéde, 
átsuhan a hegyek, a völgyek és a rónák felett, 
sok százezer szívben s lélekben hajnal hasad. 
Ebből fakadt, fénylett föl a rendszert döntő 
forradalomnak valós igénye és minden csele
kedete. Az aranyálmok megfogalmazódtak 
abban a tizenkét pontban, amely a lefoglalt 
nyomdagépen órák alatt kinyomtatva röpirat
ként angyalszárnyon szerte szállott jobbágy-
kunyhók és polgárlakások százezreibe, s láz
ba, tűzbe hozta a nemzetet. Erre a szent ta
vaszra emlékezve ünnepel a nemzet. 

Vajon kiszaggatott szívnyi hazában lehet-e 
lerongyolt lélekkel, bénult magyarságtudat
tal, kómában lévő hazaszeretettel, agonizáló 
nemzeti tudattal ünnepelni?! Mert akkor is és 
azóta is hányszor szálltak alá a sírba virágos 
aranyálmaink! A miénk is lett Jeremiás pró
fétának népét és nemzetét megindító, sirató 
jajongása: „Jaj, de árván ül a nagy népű vá
ros! Olyanná lón, mint az Özvegyasszony! 
Nagy volt a nemzetek közölt, a tartományok 
közölt fejedelemasszony: robotossá lőn. Sír
ván sír éjjelente, könny borítja orcáját. Senki 
sincs, aki vigasztalná, barátai ellenségeivé lő
nek. Sionnak utai gyászolnak, nincsen, aki 
ünnepnapra járjon. Papjai sóhajtoznak, szüzei 
nyögnek, csak keserűsége van neki: elnyomói 
főkké leltek, ellenségei boldogok. Szoronga
tó nyújtja kezét minden kincse után, pogá
nyok mentek be az ő szent helyébe. Egész 
népe sóhajtoz, futkosnak a kenyér után, oda
adják drágaságaikat az életért, hogy megéled
jenek." De a lélek és szellem kivirulásához, 
erőinek gyógyulásához, újra való kiteljesedé
séhez, a megfonnyasztott testnek talpra állí
tásához szükség van a méltó emlékezésre, a 
tisztességes méltósággal megült ünneplésre! 

Drága nekünk 1848 márciusának és az azt 
követő minden napnak igazi szelleme, legye
nek azok könnyel-vénei áztatottak bár, nem 
szabad elkenni őket hazug szabadszcl le mi
séggel átértékelve. Van nemzet és haza, s van 
nemzet- és hazaszeretet. Aki ezt megéli és éli 
népéért cselekvő szeretettel, azt ne merje sen
ki sovinisztának titulálni! A magyar nép soha 
nem volt és ma sem soviniszta! Befogadta és 

védte az erre szorulókat tatár, török, labanc s 
né met-vall on zsoldos ellen, amikor hazáját is 
védte. És éppen a hajdani befogadottak meg
szaporodott mai utódai rágták, szaggatták, 
téptek szét darabokra az egységes Kárpátok 
és Duna ölelte gyönyörű hazát, s acsarkodnak 
a megmentő, megtartó magyar elcn, valóban 
soviniszta gyűlölséggel. 

Drága és szent kell legyen mindnyájunk
nak a múlt minden emléke, legyen az szen
vedések és próbák, vagy diadalok időfonadé
kának öröksége. Szent és drága a hősök szí
véből a hazáért kiserkent meleg vér, mely az 
álmodott szebb jövőért hullott. Petőfi a kora
beli nemzetgyűlés tagjaihoz írott versében 
szinte parancsba adja: „Ti, kik szivébül bál-
ványistenek / K i nem szőriták az igaz nagy 
Istent,/Kiknek szivében a honszeretet, / M i n i 
szentegyházi oltárlámpa ég, / Eredjetek be és 
munkáljatok, / Legyen munkátok oly nagy, 
oly szerencsés, / Hogy bámullában, majd ha 
látni fogják, / Megálljon rajta a világ szeme." 
Ez az intő felszólítás mára is szóló üzenet 
minden magyar számára. Most nem bármifé
le „ izmus" a kérdés! Ideje jött el annak, hogy 
bennünk lobbanjon fel újra az a hév, az a 
láng, amely régen, s ama aranyálmok napja
iban Őseinkben égett! Ettől fogolt tüzet törté
nelmünk során sok fásult szív is, és szolgálta 
felelősen, hűséggel, helytállással a hazát és a 
népet. Népet, mely mint egy Cherub, villámló 
karddal őrt állott, s védte Európát világura
lomra törő, mohó óriáshatalmak hordái ellen. 
Ez lelt végzetes, eleve elrendelt sorsa, és mi
közben vérzett és fogyod, Európa gyarapo
dott és virult. S háláját Trianon, Jalta és Pá
rizs békéi örökre jelzik! 

A nagy népek játékszerévé lett maroknyi 
magyarság eleve elrendeli végzetszerű sors
sal megmaradt és él! De jövője, megmaradá
sa, biztos alapja, pillére, támasza erre az el
rendelő Úr! 

Két lángnak kell 1848 aranyálmos, öröm
ittas, majd sok jajos, gyászos napjaira visz-
szanezve a lelkében fcllobognia: a haza sze
retetének és az újjászületés hitének! Ahogy 
Petőfi Silvester apostolának, az. emberi sza
badság apostolának lelke és gondolata a ke
gyelem és az élet Istenéhez száll az imádság 
és a hit szárnyain: „Fölszállott hozzád egyik 
porszemed, hogy / Előtted leboruljon, / S el
mondja: hű fiad vagyok. Atyám! / kemény 
próbára utasitál, / De én nem zúgolódom, / 
Sőt áldalak, mert azt mutatja ez, hogy / Sze

retsz, hogy én választottad vagyok. / A föld 
lakói clfajultanak, / Eltértek Tőled, rabszol
gák levének. / ...Én díjkívánat, díj reménye 
nélkül, / Fáradtam eddig, s fáradok tovább is. 
/ De lesz jutalmam, s nagy jutalmam lesz / 
Azt látni majd, hogy embertársaim / Rabok
ból újra emberek levének, / Mert én őket, bár 
vétkesek, / Vétkökben is fölötte szeretem. / 
Adj, Isten, adj fényi s erőt nekem, / Hogy 
munkálhassak embertársaimért!" 

Kemény próbára rendelt nép vagyunk, de 
a próbák tüzében sem semmisültünk meg! Is
ten kegyelmes szeretete, hűséges kegyelme 
hordozott úgy, mint anyaméh a magzatot ve
szi körül, oltalmazza, élteti, táplálja az övéit! 
Emlékezzünk bizakodással, reménységgel, 
szívünkbe vésve Petőfink szavait: „Ha két
ezer év előtt születtem volna, római szerettem 
volna lenni, most azonban legjobb szeretem, 
fiogy magyar vagyok! 

Nádasdy Lajos 

F I G Y E L E M ! 
Megalakult a Kemenesaljái Szív-Ér

rendszeri és Cukorbeteg Alapítvány! 
Adószáma: 18887282-1-18. 
Számlaszáma: A B N A M R O B A N K , 

Celldömölk, 
10200696^13189881-71240000 
A betegek klubfoglalkozása minden 

páros hét keddjén 17 óra 30 perckor kez
dődik a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban, amelyre minden kedves érdek
lődőt szeretettel várunk! Akik támogatni 
szeretnék az alapítványt, azok a fenti cí
men juthatnak az átutalási utalványhoz. 

Köszönjük érdeklődésüket és segítsé
güket! 

Művelődési hírek 
Felvételi előkészítő tanfolyam rajzból. 

A tanfolyamot Illés Erika vezeti. Jelent
kezni lehel február 5-éig a K M K 11-es 
irodájában. A tanfolyam díja havonta 
1000 forint. 

Február 20-án 18 órakor Madrid és az 
El Escoriál címmel diavetítéssel egybe
kötött előadást tart Weszelits Jenő. 
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Hová fizethetjük adónk egy százalékát? 

Felhívás Celldömölk és Kemenesalja polgáraihoz 
A Kemenesaljái Egyesített Kórház és a Kemenesalja Kórházáért 

Alapítvány - élve a törvényadta lehetőséggel - hasonlóan, mint 1997-
bcn, felhívással fordul Önhöz, hogy a személyi jövedelemadója 1%-át 
kórházunk alapítványa javára felajánlani szíveskedjen. Az alapítvány
ra befolyt összeget teljes egészében a gyógyítás feltétcicinek javítá
sára (orvosi gep-múszer beszerzés stb.) fordítjuk. 

Ez a támogatás Önnek semmibe nem kerül, csupán szabad rendel
kezési jogot biztosít adójának 1 százalékáról. (Ettől függetlenül ez 
évtől további 1% a választott egyház javára ajánlható fel.) 

Az alapítványunk neve: KEMENESALJA K Ó R H Á Z Á É R T A L A 
PÍTVÁNY 

Az alapítványunk adószáma: 19245450-1-18 
Alapítványunk minden feltételnek megfelel, közalapítvány és a bí

róságon 3 évnél régebben bejegyzett. 

FONTOS TUDNIVALÓK: Ha az alapítványunkat kívánja támo
gatni, az adóhatóság által megküldött RENDELKEZÉSI N Y I L A T -
KOZAT-on szíveskedjen feltüntetni az alapítványunk fenti adószá
mát. Azt egy NÉVVEL, LAKCÍMMEL, ADÓAZONOSÍTÓ JELÉ
VEL ellátott, lezárt postai (szabványméretű! bontókban küldheti el az 
1997. évi személyi jövedelemadó adóbeval lási c somag jában , vagy 
közvetlenül m u n k á l t a t ó j á n a k adhatja á t . Minden Ön által közölt 
adat adótitoknak minősül, így ennek.megfelelő védelemben részesül. 

Támogatását megköszönve, őszinte nagyrabecsüléssel: 

Kovács Lajos Dr . Rakonczai Erv in 
Kemenesalja Kórházáért Alapítvány orvos-igazgató 

Kuratórium elnöke 

Az eredményes nyelvoktatás érdekében 
Nyelvi labor kialakítását tervezik a még 

hatékonyabb nyelvtanulás érdekében a Gáyer 
Gyula Általános Iskolában. Létrehozásának 
költségeit különböző forrásokból teremtik 
elő, erről nyilatkozott Bakó Is tván iskola
igazgató. 

Az iskola 300 ezer forintot nyert a Vas 
Megyei Közalapítványtól a tagozatbővítés 
céljából benyújtott pályázaton. Többször 
adományozott már nagyobb pénzösszeget a 
Gáyer-alapítványnak az iskola névadójának 
fia, Gáyer Gyula ügyvéd, például számítógé

pek vételét segítette. Most 200 ezer forinttal 
járult hozzá az oktatás fejlesztéséhez. Jelen
tős összegű támogatást remélnek a város ön
kormányzatától. Február 14-cn tartja a Szülői 
Munkaközösség hagyományos farsangi ren
dezvényét, ennek bevételéből mintegy 100 
ezer forintot szeretnének erre a célra felhasz
nálni. Az iskolában a Diákönkormányzat 
Munkáját Elősegítő Alapítvány az oktatási és 
kulturális tevékenységek, gyermekprogra
mok szervezését, lebonyolítását hivatott elvé
gezi. Az alapítvány azon kedvezményezettek 

között van, amelyeket a parlament döntése 
alapján az adózó állampolgárok személyi jöve
delemadójuk egy százalékának átutalásával tá
mogathatnak. Bíznak a segítő szándékban, hi
szen az alapítványra érkező pénzösszegeket is 
a labor megteremtésére fordítják. (Az alapít
vány adószáma: 18882696-1-18) 

Á tervezés folyamatos, szeptemberre már 
kész nyelvi labor várja a tanulókat. Termé
szetesen az iskolai oktatáson túl egyéb nyelvi 
kurzusoknak is helye lehetne a délutáni órák
ban a helyiség, ennek kapcsán is keresik a 
TIT-tel a kapcsolatot. 

T. G. 

A M A G Y A R EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
CELLDÖMÖLKI SZERVEZETE 

„Engedelmes" és „IPO-I" 
tanfolyamot szervez 

A tanfolyam végén vizsgáztatási lehetőség! 

Jelentkezni lehet: 
Minárcsik Sándor Celdömölk, Sághegy 2. Pf. 18. 

Tel.: 06-30/561-890, 
vagy a kiképzőpályán (Avanti kút mellett) 

kedden és csütörtökön 15.30-tól, vasárnap 10-től. 

VIDEOTECHNIKA 

Celldömölkön, a Sági u. 16. sz. alatt 
. Telefon: 95/420-084 

- T V - VIDEÓ - HIFI javítás 
- Kép cső fel újítás 1 év garanciával 
- TV-k és VIDEO-k vülám-

és túlfeszültség védelme 

FODOR TAMÁS oki. üzemmérnök 

Mire készülnek az ebtenyésztők? 
Az 1997-es év eredményességét vitatták meg az alsósági kultúrház

ban a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete celldömölki alap-
szervezetének tagjai. Minárcs ik Sándo r , a szervezet elnöke számolt 
be a tavalyi eseményekről. Celldömölkön, Alsóságon és Mesteriben 
szerepeltek kutyabemutatóval, színesítve ezzel a városi rendezvényt 
és a falunapot. Az egyesületen belül működő bemutató-csoport felké
résre ezentúl is vállal hasonló feladatokat. Munkájukat jelentős mér
tékben megkönnyíti, hogy létrejött az új kiképzőpálya, amelyen jó 
körülmények között készíthetik fel a kutyákat. A pályát társadalmi 
munka keretében építették az önkormányzattól tartós bérletre kapott 
területen, a Téglagyári tó mellett. 

Az egyesületre az idei évben is hasonló feladatok várnak. A vezetés 
- a tagság hathatós támogatásával - tenyészszemlék rendezését ter
vezi. Április 25-én az 1. és 2. fajtacsoport (őrző-védő fajták) bírálata, 
szeptember 12-én pedig a 2. és 3. fajtacsoport (őrző-védő, terrier) 
tcnycszszemléje lesz. A kutyákat a MEOE küllem- és teljesítménybí
rói értékelik. A kutyák szakszeri! felkészítése garancia arra, hogy a 
közönség jól szórakozzon a látványos gyakorlatokon. 

Aki pedig megirigyelné a „főszereplők" tudását és szívesen látna 
kedvencétől hasonló kunsztokat, az ebbéli igényét jelezheti Minárcsik 
Sándornál. Az egyesület tagjai ugyanis vállalják kutyák felészítését 
akár a magas követelményeket támasztó munkavizsgára is. 

Ennek erdekében március 23-án tanfolyam indul, amelynek során 
a „nebulók megismerkedhetnek a „csibészelés" rejtelmeivel, valamint 
betekinthetnek egy olyan világba, ahol a feltétlen engedelmesség és 
a pontos végrehajtás nem ismeretlen fogalmak. Még ennél is több 
mindent tanulhat meg az a kutya, amelyiket úgynevezett IPO-vizsgára 
készíttet fel gazdája; az előbbi gyakorlatok mellett a nyomkövetés 
fortélyait is elsajátíthatja az eb. A felkészítés május 23-án kezdődik. 

V . T . 
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Gyógyhatású tea Kemenesmihályfáról 
Vadonatúj ház a mihályfai „hegyen". Fák, 

zöld gyep, jó levegő: igazi biokömyezet. Itt 
készül az a gyógyhatású Kombu teaital - a 
piros „K"-val - , amit ma már megyénk vala
mennyi városában, s az ország több megyé
jében is meg lehet vásárolni. A családias 
gyógytea-üzemet Timinszky József hozta lét
re, aki Németországban él, és öt éve ismer
kedett meg a 2000 éves múltú gyógyhatású 
itallal. Úgy gondolta, megpróbálja Magyar
országra hozni. Fáradozását 1996 végén siker 
koronázta: kezében volt minden engedély, 
ami az előállításhoz és a forgalmazáshoz 
szükséges. 

- Rokonaim élnek itt, ismerős vagyok a 
vidéken, így tudtam itt hozzájutni a megfele
lő telekhez - mondja. Az italhoz szükséges 
törzsanyag legnagyobb ellensége ugyanis a 
penész. Tiszta, jó levegőre, igazi biokörnye-
zetre van szükség ahhoz, hogy jó minőségű 
italt tudjunk előállítani. Ez itt a „hegyen" biz
tosítva van. A Kombu-ital Ősi, keleti ismere
teken alapuló, természetes anyagokból álló 
gyógyhatású teaféle. Kelet-Ázsiában már két
ezer éve sikeresen alkalmazták a népi gyó
gyászatban. Németországban 1943-ban jelent 
meg tudományos irodalom a Kombu-teáról. 
Dr. Rudolf Sklcnar kutató orvos több mint 30 
év munkáját hozta nyilvánosságra. M i Kcme-
ncsmihályfán a bevált német kultúrával állít
juk elő az italunkat. 

- Milyen hatóanyagokat tartalmaz? 
- Ez a gyógyhatású élelmiszer-kiegészítő

nek minősülő tcaféle élesztő- és baktéri
umkultúrák fermentációjával készül, éri el 
végső összetételét. Többek közt tejsavat, glu-
kon-, ecet -és folsavat, ásványi anyagokat, B-, 
C- és D-vitaminokat tartalmaz. 

- Mire van jótékony hatással? 
- Összetételénél fogva igen kedvezően be

folyásolja az anyagcsercfolyamatokat, és ser
kenti az immunrendszer teljesítőképességét. 
Aktiválja az egész szervezetet mindenféle 
mellékhatás nélkül. Jótékony hatást fejt ki 
többek közt a gyomor-, a bél- és a vesemű
ködésre, a keringési rendszerre, koleszterin-, 
cukor- és vérnyom ás problémákra. 

- Úgy hallottam, külsőleg is lehet használ
ni. 

- Valóban így van. Alkalmazható fogíny
gyulladásra, dc jó torok- és mandulagyulla
dásra is. A szépségápolásban jó gyulladt, pat
tanásos bőr nyugtatására. 

- Fogyaszthatják-e sportolók? 
- Igen, ugyanis az ital élelmiszer-

kiegészítő, és nem doppingszer. Hatására nö
vekedik a szervezet teljesítőképessége. A fo
kozott fizikai igénybevétel által okozott túl -
savasodás kellemetlen hatása a Kombuchá-
nak köszönhetően csak később jelentkezik a 
szervezetben. A sportoló szervezete gyorsab
ban regenerálódik. Orvosi vélemény szerint 

a Kombucha előnyösen hat a sejtek energia
anyagcseréjére. 

- Hol szerezhető he ez a jótékony hatású ital? 
- A celldömölkiek és környébeliek a Parti 

üzletház emeletén juthatnak hozzá, dc meg
vásárolható közvetlenül az előállítás helyén, 
Kemenesmihályfán is. Völgyi L . 

FEBRUÁRI AKCIÓ 
A RENAULT 

MOLNÁR ÉS MOLNÁR 
KFT.-NÉL 

M É G - nagyobb biztonság 
- több kényelem 
- kedvezőbb ár 

- Sccnic Famili : 3 100 000 Ft-tól 
- Scenic Famil i légkondicionálóval 3 400 000 Ft-tól 
- Mógan Chic: 2 350 000 Ft-tól 
- Mégan Chic légkondicionálóval 2 650 000 Ft-tól 
- Megan Classik Business: 2 600 000 Ft-tól 
- Megan Classik Business 

légkondicionálóval : 2 900 000 Ft-tól 

MÁR C S A K ÖN HIÁNYZIK 
BELŐLE! 

Celldömölk, Tó u . 

Tel.: 95/422-302 

RENAULT 
ÉLMÉNY VELE ÉLNI 

SZENZÁCIÓS 
TŰZIFA AKCIÓ! 

• a k á c tűzifa fürészelt kugl i 675 Ft/q 
• vegyes tűzifa fürészelt kugl i 600 Ft/q 
• hul ladék tűzifa 300 Ft/q 

FENYŐ FŰRÉSZÁRU 1 OSZT. MINŐSÉG 
• SZARUFA, GERENDA, DESZKA, PALLÓ 

BÚTORLAPOK MÉRETRE SZABÁSA 
• EGYÉB FAIPAR! TERMÉKEK GYÁRTÁSA 

Telephely: C E L L D Ö M Ö L K - I Z S Á K F A - B Ó K O D 
Tel.: 95/420-543 - Nyitva: 7.00-16.00 hé tköznap 

ríEKRO 
Temetkezési és 
Szolgáltató Kit 

Gyászuk nehéz óráiban 
mindenre kiterjedő 
szolgáltatásainkkal 
szeretnénk megkönnyíteni a 
fájdalmas tennivalók 
intézését. Temetések teljes 
lebonyolítása, 
hamvasztás, exhumálás, 
kel lékárusítás, 
koszorúkötészet, szállítás 
belföldre, külföldre. 

Fizetési könnyítések: - ingyenes koszorúkiszállítás 
- kamatmentes részletfizetés 
- ingyenes anyákönyveztetés , ügyintézés 

W Z Z O N B E N N Ü N K , H O G Y S E G Í T H E S S Ü N K ! 

O L C S Ó B B A N , SZEBBEN, K E G Y E L E T T E L 

Cull döntőik, Kossuth u. 13. 
Tel.: 95/421-814 

Szombathely, Pa rágván út 23. 
T c L 94/312-644 
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Február végétől: kukák kedvezményes áron 

Mikor lesz szelektív gyűjtés Celldömölkön? 
A szelektív hul ladékgyűj tés hosszú távú folyamat e r e d m é n y e , 

bevezetése nem megy egyik nap ró l a m á s i k r a . Ám mégis e lkerü l 
hetetlen, hiszen a ház ta r tás i hul ladék j ó részét ú j rahasznos í tha t 
j u k , és ezzel megakadá lyozha tó a szeméthegyek további növeke
dése. A M Ü L L E X - K ö r m e n d Kf t . tervei közöt t szerepel a szelektív 
hul ladékgyűjtés bevezetése Cel ldömölkön. A részletekről Kocsis 
Orsolya, a M Ü L L E X Kft . cel ldömölki képviselője beszél. 

- A szelektív hulladékgyűjtést pon kisebb teherautóval szedik 
fokozatosan vezetjük majd be, de 
ez nagyon bonyolult és hosszú 
folyamat. A MÜLLEX-KÖR
MEND Kft. Szentgotthárdon, 
Vasváron és Körmenden már 
szelektív módon gyűjti a hulladé
kot, persze ezekben a városokban 
sem ment ez egyik pillanatról a 
másikra - mondta Kocsis Orsolya. 

- Először kísérleti jelleggel 
működtetünk majd egy kisebb 
körzetbe kihelyezett telepet, aho
vá több edényt helyezünk k i . Kü
lön-külön gyűjtjük majd apapír- , 
a fém-, a műanyag-, az üveg- és 
a biohulladékot. Ám ennek beve
zetését megelőzi egy papírátve-
vdhcly kialakítása, amellyel már 
valamelyest felmérnénk, hogy 
mekkora igény van az emberek
ben a változtatásra. A papírát-
vevőhclyct a Ccllszolg Kft. udva
rának hátsó részébe tervezzük. A 
képviselő-testület támogatta ezt az 
elképzelést, dc még tárgyalásokat 
kell folytatnunk a kft.-vei. 

- Az utóbbi időben több beje
lentés érkezett hozzánk; többen 
panaszolták, hogy nem szállítot
tuk cl a szemetet - folytatta. - Ez 
abban az cselben fordulhat csak 
elő, ha a lakosok későn teszik ki 
a kukákat a ház elé. Kérjük a celli 
lakosokat, hogy a szállítási na
pon reggel hét óráig tegyék k i az 
út szélére a gyűjtőedényeket. 

Ha csatomázás miatt a nagy 
szállítóautó nem tud bemenni az 
adott utcába, akkor egy másik na-

össze a hulladékot (pl.: Vágány 
utca, Vasút utca. Zrínyi Miklós 
utca, Kinizsi Pál utca, Ságvári 
Endre utca, Koptik Odó utca és 
Ságon a Vak Béla utca). A har
madik problémát az ünnepi szál
lítás okozza. Ebben az esetben 
mindig az ünnepnapot követő na
pon szállítják cl a szemetet. Ké
rik a lakosokat, hogy a munkájuk 
megkönnyítése érdekében a 
gyűjtőedényeket ne közvetlenül 
a ház elé, hanem az út szélére 
tegyék. Amennyiben a lomtala
nítási időn kívül szeretne valaki 
nagyobb mennyiségű hulladékot 
eltávolítani az, otthonából, akkor 
ezt minden hétköznap megleheti. 
Hétfőtől péntekig, 8 órától 16 
óráig tart nyitva a szeméttelep, 
ahová alkalmanként mindenki 1 
m 3 hulladékot szállíthat. 

A felgyülemlő hulladék meny-
nyisége évszakfüggő. Tavasszal 
és ősszel a kerti munkák miatt 
megnő a szeméttermelés. Sokan 
nem tudják, hogy mit lehet bele
tenni egy szeméttárolóba és mit 
nem, pedig mindent rendelet sza
bályoz. Nem ürítik ki azt a kukát, 
amelyben építési törmeléket, ál
lati tetemet, mérgező, robbanó, 
vagy veszélyes hulladékot talál
nak. A mérgező és robbanó anya
gokat, valamint a veszélyes hul
ladékot a lomtalanítás során szál
lítják el, az állati tetemeket pedig 
a vágóhídnál kihelyezett konté
nerbe lehet elhelyezni. 

- Idény jellegű munkát jelen
tett számunkra a karácsonyfák el
szállítása - fogalmazott Kocsis 
Orsolya. - A kukák mellé kira
kott (vagy kukákba helyezett) fe
nyőfákkal nem is volt gond, dc 
ha például a játszótéren „felej
tik", vagy egyszerűen csak k i 
dobják az ablakon, ezeknek be
gyűjtése már a városgondnokság 
Feladatköréhez tartozik. 

A MÜLLEX-CelldömÖlk Kft. 
alapításához a M Ü L L E X 3 millió 
forintot ajánlott fel a város részé

re 3 éves befizetésre. E pénzalap 
felhasználásával a MÜLLEX 
szeretné megkönnyíteni Celldö
mölk polgárainak az elhasználó
dott gyűjtőedények cseréjét. Az 
előzetes elképzelések szerint 1 
millió forint értékben 1000-1200 
darab hulladékgyűjtő edény vá
sárlását támogatják. Ennek kö
szönhetően a lakosság kedvez
ményes áron juthat hozzá hulla
dékgyűjtő" edényekhez. Az árusí
tás február vegén kezdődik. 

Virrasztó T. Fotó: Völgyi 

Orvosi ügyelet 
11. szerda 
12. csütörtök 
13. péntek 
14. szombat 
15. vasárnap 
16. hétfő* 
17. kedd 
18. szerda 
19. csütörtök 
20. péntek 
21. szombat 
22. vasárnap 
23. hétfő 

F E B R U Á R 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gonda Péter 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Bérdi Gusztáv 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kiss Imre 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Sükösd Éva 

Tóth Zoltánné 
Körhöczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Kovács Zoltánné 
Körhöczné K . Izabella 
Hajba Dezsőné 
Tóth Zoltánné 
Körhöczné K. Izabella 
Hajba Dezsőné 
Wittinger Béláné 
Körhöczné K . Izabella 
Hajba Dezsőné 
Kovácsnc S. Valéria 

24. kedd 
25. szerda 
26. csütörtök 
27. péntek 
28. szombat 

Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Ádám Ilona 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gonda Péter 
Dr. Kovács Zoltán 

Körhöczné K . Izabella 
Hajba Dezsőné 
Marion Istvánné 
Körhöczné K . Izabella 
Hajba Dezsőné 

Szemészeti szakrendelés 
A celldömölki rendelőintézet szemészetén a szakrendelés a meg-

üresedetl állás betöltésével megkezdődött. 
A rendelés vezetője: dr . Gá t 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 hélcn szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 
CSÜTÖRTÖK 8.30-14.30 
PÉNTEK 8.30-13.30 
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Lakodalmi rigmusok és szokások Kemenesalján 
Öreg, egé r rág ta , cé rnáva l összefűzött, t izennégy lapos te

nyérnyi kis füzetke darabos í rással , melyen látszik, hogy nehéz 
m u n k á h o z szokott kéz jegyezte le a benne lévő rigmusokat. 
Gazdája , k i egykoron le í r ta , t án el is mondotta n é h á n y alka
lommal. Évtizede, nyolcvankét évesen hajtotta le utolsó alomra 
a fejét, és t é r t végső p ihenésre . A rigmusok és szokások tehát 
eredeti korszakot Őriznek, annak m o n d a n d ó j á v a l , ősi gyakor
latával . M a m á r kivesztek és mode rn i zá l t f o r m á b a n - t ehá t 
rontott f o r m á b a n sem élnek. Az elsárgul t lapok azonban meg
őrizték őket és én most t o v á b b a d o m eredeti szövegükben . 

Vőfély hívogató 
A lakodalomba két-két vőfély hívogat. 
öl tözékük: rámás csizma, fekete posztóruha, nyakkendő nélküli 

fehér ing, fclpántlikázott és virággal díszített kalap; vőfélybot keskeny 
pántlikákkal ékesítve, és kis virágcsokorral a felső végén. A vőfélyek 
a botot közepén fogják. Illendően beköszönve, két alkalommal hívo
gatnak. 

Első hívás 
Általunk tiszteli, általunk hívatja 
X. Y . (az apa neve!) 
kedden az ő fia (lánya) 
lakodalmát tártja. 
A nevezett napra kérjük eljöjjenek, 
a víg lakomában, hogy részesüljenek. 
Addig is ajánljuk az Úr oltalmába, 
míg majd részesülnek, a víg mulatságban. 
Végzem szavaimat, tovább is kell menni, 
tisztelettel fogunk hozzájuk maradni. 

Másod ik hívás 
Isten jóvoltából felvirradtunk mára, 
a lakodalomnak, rendelt víg napjára. 
Kérem tisztelettel, e tisztelt háznépet, 
tiszteljék meg a mi vőlegényünket. 
Kísérjük el Őtct az Isten házába, 
hogy megesküdtesse, az Úrnak szolgája, 
és hogy velünk az Istent kérje 
hogy áldja meg őket a páros életben. 

A menyasszony kikérése a leányos háznál 
A vőlegénnyel a násznép az apai háztól, a kiadó násznaggyal, vő

legény vőfélyeivel, zeneszóval megy a lányosházhoz. Ott a meny
asszony a nyoszolyó lányokkal körülvéve, a kiadőnásznaggyal s a 
szülőkkel, menyasszony rokonaival stb. várja. 

íme eljutottunk, ezen jeles napra, 
amelyre mindnyájan, meg voltunk hivatva, 
mint kedves vendégek, jelen alkalomra, 
midőn e házaspár, mennyegzőjét tartja. 

Mostan már elmondom röviden, mért jöttünk: 
Ezt a kedves leányzót, k i itt áll előttünk, 
szíveskedjenek átszolgáltatni nékünk, 
hadd vegye magához, a mi vőlegényünk. 

Legyenek egymásé, e napsugártól fogva, 
édeset, keserűt egymással megosztva; 
hallgasson az egyik, mindig a másikra, 
úgy ád az Úristen áldást munkáikra. 

A menyasszony búcsúja szüleitől, testvéreitől, 
leánybarátaitól 

Édesap já tó l : 
Mielőtt elvinnék e ház virágszálát, 
hadd mondom el rövid szókkal, búcsúzását; 
O nem fojthatja el síró zokogását, 
azért én mondom el, szíves sóhajtását. 

Édesapám! aki engem felneveltél, 
igaz úton járni, mindig vezéreltél, 
hogy boldoggá tehess, arra törekedtél, 
mint saját lelkedet, engem úgy szerettél. 

Köszönöm, jó atyám, sok szívességedet, 
áldja meg az Isten, minden lépésedet, 
hogy Örömmel élhess több boldog éveket, 
Isten oltalmában, ajánlak tégedet. 

Édesanyjá tó l : 
Édes szülőanyám, add rám áldásodat, 
ki hűn dajkáltál engem, leányodat; 
szenvedtél miattam álmatlanságokat, 
nem sajnáltad értem sok fáradságodat. 

Ezer áldása van a jó Istennek, 
Kívánom, azokkal, tégedet áldjon meg; 
boldogul folíyanak napjai éltednek, 
mert jó anyám voltál nékem gyermekednek¬
Rátaláltam immár, szeretett páromra, 
eddigi helyemet újjal cserélem ma; 
bocsáss el hát édesanyám szárnyaimra, 
kísérjen áldásod, engemet utamra. 

Tes tvérek tő l : 
Kedves Testvéreim, fogjátok meg kezem, 
tőletek válásom, esik nagynehezen; 
látom szemetekbül, hogy könnyeztek ezen, 
szívem megindulva, búcsúm így végezem: 
Áldjon meg titeket a jóságos Isten 
mind felkeléstekben, mind lefekvéstekben; 
tartson meg bennünket tcstvérszeretetben, 
jók legyünk egymáshoz, az egész életben. 

Leányba rá t a i t ó l : 
Kedves lánybarátaim! óh bocsássatok meg, 
ha talán valaha vétettem tinektek; 
köszönöm a hozzám való szívességiek, 
legyetek boldogok míg e földön éltek-

Szomszédoktól : 
Végre jó szomszédim jönnek elem renddel 
s minden rokonim e vendégsereggel, 
kik hozzám valának szíves szeretettel, 
áldja meg az Isten mind, boldog élettel. 

Násznagyhoz : 
Lcgcslegutolján, tisztelt násznagy uram, 
kegyelmedhez hangzik, a búcsúzó szavam; 
az Isten segélje, aki az égben van, 
vége már búcsúmnak - követem az utam. 

Árvaként nevelkedett menyasszony búcsúja 
Kérem tisztelettel e tisztelt násznépet, 
hogy míg bevégzendem e rövid beszédet; 
ékes menyasszonyunk bűcsúzása végett, 
tartsanak egy kevés figyelmetcsséget. 

Búcsúzásom rövid, de annál nehezebb, 
Nem tudom, hogy kinek nyújtsam a kezemet. 
Hiába keresem kedves szüleimet, 
kezet fognom nekem ővelck nem lehet. 

Nem is kívánhatok nékick egyebet. 
Legyen áldott a föld, amely közt pihennek. 
Béke és nyugalom legyen sírjok felett, 
ezt kívánja a hű leányi szeretet. 
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És most jertek ide, k ik szüleim helyett, 
énrcám szívesen gondot viseltetek; 
Isten félelmében engem neveltetek, 
fizesse meg az Úr nemes tetteteket. 

Utána szeretett kedves testvéreim, 
közel s távol levő rokonim 
hordozzon titeket az Úr szent karjain, 
boldogok legyetek éltetek napjain. 

Az Isten áldja meg lánybarátaim, 
akikkel töltöttem sokszor napjaim; 
elfelejtém köztük az árvaságomat, 
mikor ők énhozzám, oly szívesek voltak. 

Utoljára, mélyentisztelt násznagy uram 
Jó szerencsés legyen minden dolgaiban; 
Kedves szomszédaim, Isten már veletek, 
Búcsúmnak vége van, most már elmehetek. 

Vőlegény beszéde 
Minthogy szószólóim tisztöket végezték 
és életpáromat számomra átvették; 
illendőnek tartom mielőtt elmegyek. 
Ipámtól, napámtól, rövid búcsút vegyek. 

Kedves atyám, midőn veled kezet fogok 
tetőled búcsúzom előbb, amint tudok; 
azon szeretettel, amellyel tartozok, 
mivel általadtad énnekem lányodat. 

Szívemből köszönöm sok fáradságodat, 
mellyel felnevelted édes leányodat; 
aki az isteni bölcs rendelés által, 
egybekelt énvelem e szent házassággal. 

örülök, hogy kezét annak megfoghatom, 
k i édesanyám lett, ezen jeles napon; 
örülök, jó anyám, örül az én szívem, 
hogy kedves lányodat általadtad nekem. 

Kívánom az Isten sok jókkal áldjon meg, 
adja meg jutalmát sok jő tetteidnek; 
hátralévő időd boldogságban teljen, 
búbánat vagy ínség soha ne terheljen. 

Köszönöm, hogy kedves leányodat 
általadtad nékem ezen karjaimra; 
ha az Isten éltet, én gondját viselem, 
s ha ő viszontszeret, boldog lesz énvelem. 

Nőmnek testvérei, ti új rokonságok, 
adjon az Úr néktek békét boldogságot; 
óhajtom, hogy köztünk, az egész életet, 
ékesítse a jó atyafi szeretet. 

Jó testvéreteket, k i most eljő velem, 
tartsátok meg szíves jó emlékezetben; 
minnyájatokat pedig - ez a kívánságom, 
amikor láthatom, egészségben lássam. 

Vacsoraígérgetés 
A vacsoránál a vendégek már asztalnál beszélgetnek, borozgatnak, 

még csak a zenészek muzsikálnak hallgató nótákat. Vőfélyek felváltva 
tréfás versekkel ígérgetik a vacsorát. 

Látom, sokan várnak, sokan gondolkoznak, 
hogy a konyháról már ételt mikor hoznak? 
Én hát tudósítom vendégcink sorát, 
legyenek készen, mert hozom a vacsorát. 

Mondanám is, nem is, hogy bizony várni kell, 
míg ott kinn a konyhába elkészül az étel; 
pedig jó uraim, nem tréfa, higgyék el, 
elkezdték a főzést, ezelőtt két héttel. 

Méltó vendégei ezen tisztelt háznak! 
Kérem, táncoljanak, mert ülve megfáznak. 
Szak ácsasszonyaink csak kifiguráznak, 
minekünk kell várni, mégis ők lármáznak. 

Uraim! tudják-e azt, amit én tudok? 
M i t főztek odakinn, a szakácsné asszonyok? 
Olyan finom lészen a vacsora, hogy még, 
nem hiába hoztunk Párizsból szakácsnét! 
A legelső tál étel lesz: madula csörgés, 
második tál étel gyenge borjúbőgés, 
harmadik tál étel vénasszony nyöszörgés, 
utoljára pedig üres kocsizörgés. 

Tisztelt vendégeink, üljenek rendjében 
Ott kinn a konyhában megmondták már nékem, 
hogy készen az étel, fel is hordjuk szépen, 
tudom, jó étvágyat csináltak a héten. 

Leves behozatalakor 
Megkezdjük mostan már, az ételfelhordást, 
minden ember tehát hozzá lásson folyvást; 
egyik sem várjon a másiktól biztatást, 
ha majd elfogyasztják, talán még hozunk mást. 

Ne szomorkodjanak, kegyelmetek ottan, 
csak annyit mondok, hogy legyenek nyugodtan; 
szakácsné asszonytól minden jót hallottam: 
készen a vacsora - a levest felhoztam. 

Tudom, hogy mosolyog mindenki magába, 
hogy nem üres kézzel jövök a szobába; 
gyönyörű leves van töltve ezen tálba, 
sem sós, sem sótalan - el vagyon találva. 

Tessék jó uraim, itt a jó becsinált, 
szakácsné asszonyunk, engem már megkínált, 
igazán jó étel, ritkítja a párját, 
látom kegyelmetek is, sóhajtozva várják. 
Ha az ember ezt a jó ételt vizsgálja, 
van ebben malacfark, tyukláb és zúzája, 
ha majd megszomjazunk jókat igyunk rája, 
csak el ne tévesszük, hol az üveg szája. 

Levesevés alatt 
Tisztelt vendégeink! tudják, mi az újság? 
Gazdánkat az elmúlt éjjel kirabolták; 
a húst mind megették, a kulcsot elhordták, 
már most váljanak míg másik sül, azt mondták! 

Kedves vendégcink legyenek nyugodtak, 
amint előbb én a konyhába ólálkodtam, 
nemcsak levest főztek, de mást is, megtudtam: 
egy darab kalácsot a zsebembe dugtam. 

Főtt marhahús bevitelekor 
Hogy meggyőződjenek arról kegyelmetek, 
hogy az a jó leves miféle lehetett, 
behoztam a húst is, tehénhús, higgyjék el, 
kívánom fogyasszák el j ó egészséggel. 

Itt a jó marhahús, jóféle mártással, 
metéljék ezt széjjel, osszák el egymással, 
ez adja az erőt, a leve is jó volt, 
ihatnak reája két-három kancsó bort. 
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Azt mondják, hogy jó a káposzta gombóccal, 
de jobb a marhahús paradicsomszósszal; 
akinek sótalan, pörgesse meg sóval, 
aztán igyék rá jó bort egy kancsóval. 

Töltött káposzta behozatalakor 
Tekintetes étel a töltött káposzta, 
kivált ha asztalra szép menyecske hozta; 
egy kicsit savanyú, senki sem cukrozta, 
hanem a szakácsnénk hússal megfoldozta. 

Itt a jó káposzta, érdemes vendégek! 
Az asztalra teszem elfogyasztás végett. 
Tűznél volt, de azért nem forró, nem éget, 
kívánok utána erőt, egészséget. 

Énrcám nézve a káposzta csak átok; 
hogyha abban húst, vagy dagadót nem látok, 
a káposztájával csak kímélve bánok, 
tessék uraim! jó étvágyat kívánok. 

Pecsenye bevitelekor 
Pecsenyét is hoztam megpirítva szépen, 
Sütőkcmcncébül most vettük k i éppen; 
drága eledel ez akármely vidéken: 
nem bánom, ha adnak egy szeletet nékem. 

Malacpecsenye ez, nem varjú, sem holló, 
tudom megenné ezt, sok szegény vándorló. 
Tán mindenki tudja, hogy erre a bor jó . 
Igyanak, állja még a tíz iccés hordó. 

Sütemény bevitelekor 
Uraim! itt vagyon ez a jó sütemény 
csak tegnap sütötték, még nem nagyon kemény; 
ne hagyjon el soha bennünket a remény, 
bor is lesz, a csapost előbb elküldtem érte én. 

Bor bevitelekor 
Tudom, hogy örülnek akik engem látnak, 
több becsületem van mint kétszáz barátnak; 
nem csoda, mikor csak én hordok mindent be, 
én nézem meg, van-e a pintcs üvegbe. 
Ha nincsen, majd hozok, a pince közel van, 
Van még kilenc icce, tíz akós hordóban; 
ne panaszkodjon senki, azt akarom, 
az egyik lábom már kint van az udvaron. 

Noé nagyapánknak ettől jött meg kedve, 
örömében táncolt, ugrált mint a medve; 
mi se legyünk búsak és elkeseredve, 
igyunk! most töltöttem jó bort az. üvegbe. 

Kása bevitelekor 
Ne hagyjuk el öregapánk szokását 
a vacsora végén együnk egy kis kását; 
tekintsük ezt úgy, mint az Isten áldását, 
nem ehetünk mindig töpörtyűs pogácsát. 
Cukor is van rajta, amint azt il leti , 
apró szüllŐ is van, bárki megnézheti; 
de erszényét minden ember készítheti, 
mert ennek az árát most már megfizeti. 

Kásapénz szedésekor 
Hogy szegény szakácsnénk a kását keverte, 
a főzőkanállal a födőt leverte; 
s amint azt hirtelen a tűzből kivette, 
szegény a jobbkezét nagyon megégette. 
Uraim! nézzük őt könyörületesen, 
méltó, hogy őrajta a szívünk megessen; 
és hogy a doktornak kontót fizethessen 
számára mindenki egypár krajcárt vessen. 

Zenészek számára pénz szedésekor 
A mi zenészcink nagyon szomorkodnak, 
már a hegedűik alig nyikorognak; 
húrjaik is már mind Összeszakadoztak, 
hogyha a zsidótól jó gyantát nem hoznak. 
Csakhogy nincs pénzük, hogy vennének, gyantát, 
Húrt sem tudnak venni, szegények, azt mondták; 
hogyhát nótánkat tovább is húzhassák, 
vessünk a kalapba, egynéhány krajcárkát. 

Menyasszonytánc kezdetekor 
Engedelmet kérek, tisztelt vendégeink, 
álljanak az útból egy kissé félre mind; 
nem voltak hiába tetteink, léptcink, 
olyan igaz, minthogy száz krajcár egy forint, 
ím itt áll előttünk az ékes menyasszony, 
hogy menyecske fejjel először mulasson; 
minden vendégének egy nótát juttasson, 
s majd az ajándékból új cipőt varrasson. 
Táncoljon hát vele mindenki egy kurtát, 
de le ne tiporja a cipője sarkát; 
gondoljanak arra, hogy drágáért varrták, 
aztán tömjék meg bankóval a marká t 
Az asztal közepén van egy üres tányér, 
én kezdem a táncot, a többi még ráér; 
addig menjenek el hatosért, krajcárér, 
húzd rá cigány, húzd rá, az új házaspárér. 

Ajándék feladásakor 
Tisztelt násznagy uram, e kis ajándékot 
melyet az asztalra én mostand feladok, 

...küldi szívességgel, 
s kívánja költsék cl friss jó egészséggel. 

Tréfás ajándék 
fehér porcé Hantáiban, melyet fehér porccllán 
tányérral födnek le, kis nyúlfiókát tesznek, ha 
lehet szép fehéret, s ezt a menyasszonynak küldik. 
A bő családi áldás jelképeként. 

Megjegyzések 
A rigmusok, amint sorban következnek, egyúttal megadják ponto

san az ősi falusi szertartás menetét is. A násznép és a bámészkodók 
mozgatása (felvonulás, bevonulás a lakodalmas házba, vőlegény és 
menyasszony szülői házánál a felállás stb. (már dramaturgiai, illetőleg 
rendezői feladat. Ugyanez áll a vacsoránál való jelenetekre is. Éppen 
ezért a szövegközben megadottnál több előírás feljegyzését nem tar
tottam szükségesnek. 

A templomi szertartás beiktatása ma nem tűnik szükségesnek. Az 
ottani szertartás minden felekezetnél, évszázados liturgikus hagyomá
nyok, előírások alapján történik. Egyetlen faluról tudok, ahol a temp
lomi szertartásnál nem egyházi éneket énekelnek a szertartás vegén, 
hanem a kántor által a X X században, egyházi dallamra szerzett 
„nászéncket". 

A vacsoránál, az egyes fogások bevitelekor más-más vőfélyek 
mondják a rigmust. Ha csak kettő van, úgy egymást váltva. 

Régebben „ludaskását" is szoktak feladni, a sült-, illetve a kirántott 
hús előtt. Ekkor szedték az, ún. kásapénzt. Ekkor a szakácsné fehér 
köténnyel, bcbagyulált karral (kézfejtől a könyékig) szokott az ajtó
ban nagy jajgatások között megjelenni. 

A kis nyuszival, mint tréfás, de sokatmondó ajándékkal sokszor 
találkoztam. 

A lakodalmi dalok szokványosak. Lakodalom van a mi utcánkban 
... stb. Tájjclcgű népdalokkal is lehet fűszerezni az előadást s tán ilyen 
jellegű tánc is akad. Zárótáncnak és dalnak azután elmondhatjuk: 
Eddig vendég jól mulattál. Ha tetszenék elindulnál. Szaladj gazda 
kapjál hotra, A vendégel indítsd útra. 

Nádasdy Lajos 
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Egymillió kilométer az utakon 

„Visszapillantó tükör" két ember arcán 
Az átalakuló társadalmi viszo

nyok között a cég neve is válto
zó, de nem is ez a legfontosabb. 
A Vasi Volán Rt. celldömölki k i 
rendeltségén beszélgetünk busz
vezetőkkel már jóval délidő után, 
ők általában ilyenkor falatoznak. 
A cég ünnepelt személyisége is 
jelen van - ezért jöt tem most ide 
- , ők egymillió kilométer baleset 
nélküli vezetés „birtokosai". 
Nincs ránc az arcukon, úgy tűnik 
a megjárt útvonal életvitelük 
megszokott hozadéka: tették a 
dolgukat, mint a szakmában má
sok is. 

Sebestyén József és Oszkó 
László szeretettel beszél szak
májukról. József 51 éves, László 
46, sok tapasztalatuk meghazud
tolja a kort. Tanulságos mind
annyiunk számára, amit elmon
danak. 

Milyen érzés volt kezdeni az 
egymillió után a plusz kilomé
tereket? Nem gond ez még ebben 
a korban, talán az eszközpark 
színvonala lehetne jobb. Ok iga
zán érzékelik, tudják, milyen a 
közlekedő ember, de nem pa
naszkodnak. Vigyázni nekik kell 
leginkább. A közlekedésben a 
legveszélyesebbek a kerék
párosok. A második helyet á ve
szélylistán a hétvégi autósok fog
lalják el, ők, akik ritkán ve
zetnek. No és a gyalogosok? Az 
idősek körültekintőbbek, a 
gyermekek a nyári vakáció ide
jén fegyelmezetlenebbek. És mi
lyen az utas? A távolsági jára
tok utasaival nincs gond. többsé
gükkel általában rendben vannak 
a dolgok. De minden járaton 
akad olyan személy, aki kelle
metlenkedik. És a hegyről haza-

Ha már együtt kezdtük, 
legyünk társak 

ezután is! 

Uj Kemenesalja 
kéthetente 

járók? Megértőck vagyunk ve
lük, a jókedv és a fáradtság ke
veredik. 

A két „mill iomos" a Volán 
Celldömölki Kirendeltségének 
mostani ünnepeltjei tovább te
szik a dolgukat. Árra a kérdésre 
- ha ú jra kezdenék, vállalnák-e a 

már megtett hosszú útjukat? -
egybehangzó volt az igen. Kö
szönjük meg mindennapos szol
gálataikat, a visszapillantás ta
nulságai nem csupán részükre 
fontos! UTAS! - az ő útjuk a m i 
énk is. 

Dala József 

Újdonság a könyvtárban 
A bencés rend jelesei 

SÓLYMOS SZILVESZTER: 
Ezer év száz bencése 
Pannonhalma, 1997 

1996-ban ünnepelte Pannon
halma ezeréves fennállását. En
nek a jubileumnak - talán - k i 
sebb jelentőséget szentelt a köz
véleményt formáló tájékoztatás, 
mint ahogy azt megérdemelte 
volna. Szerencsérc számos - a té
mába vágó - fontos és nélkülöz
hetetlen kötet és adattár megjele
néséről értesülhettünk. Ezek kö
zül az egyik a bencés rend évez
redes történetének száz jeles kép
viselőjét bemutató kötet. 

Ahogy azt a szerző. Sólymos 
Szilveszter bencés szerzetes elő
szavában elmondja, nem tudo
mányos munkát írt, így a tudo
mányos apparátust felesleges ke
resni. A kötet adatait a bencés 
rend különböző kiadványaiból, a 
rendi névtárból, a nagy rendtör -
ténctből merítette. Saját bevallá
sa szerint nem biztos, hogy a leg
jelentősebbek életútját írta meg, 

a fennálló források számos eset
ben szabtak korlátot áldozatos 
munkájának. 

A portrék időrendi sorrendben 
követik egymást, halálozási sor
rendben. Minden életrajzot a Re
gulából vett egy-egy idézet veze
ti be, ezek inkább arra hivatottak, 
hogy a bencések Szent Benedek 
Regulájának szelleméhez való 
általános kötődést erősítsék, és 
nem egy személyiség kiemelt je l 
lemvonását tükrözik. 

A kötet számos, városunkhoz 
kötődő szerzetes életútját is is
merteti. A teljesség igénye nélkül 
készült felsorolásunk: Jándi Ber
nardin dömölki apát (1863¬
1952), Kühár Flóris (1893¬
1943), Lancsics Bonifác (1674¬
1737), Sághegyi Medárd (1909¬
1973). 

Ériékes kiegészítője a kötet
nek a számos bencés vagy pan
nonhalmi vonatkozású grafika, 
kár, hogy az illusztrációk jegyzé
kével adós maradt a kötet. 

Györe Géza 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a Tisztelt Lakos

ságot, hogy 1998. január 1-től 
C E L L D Ö M Ö L K - A L S Ó S Á G 
és C E L L D Ö M Ö L K - I Z S Á K -
FA városrészek területén - át

szervezés miatt - az elsőfokú 
hatósági állatorvosi feladato
kat DR. STERBA K Á R O L Y 
állatorvos látja el (Celldömölk, 
Széchenyi u. 26.). 

Polgármesteri Hivatal 
Celldömölk 
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TÉRKÉPKÖRKÉp 
Megyénk kis határfolyója a Marcal, amely 

nem elválaszt, hanem összeköt a szomszédos 
megyékkel. Jelentősége sokkal nagyobb, 
mint gondolnánk, bár a Rábánál, amellyel 
Marcalténéi lévén a találkozásuk, jóval k i 
sebb a vízgyújtó' területe. Viszont a Marcal 
völgye nagyobb a Rábáénál. Földrajzi, gaz
dasági, néprajzi kérdései mindig aktuálisak, 
az itt é lé lakosság életlehetőségének nélkü
lözhetetlen fundamentumai. Mindez történel
mileg is így van, és mindezért időnként érde
mes visszatérni e sokszínű tájra, életrezdülé
seire, természeti problémáira. Más lenne a 
„világ" a Marcal Kemenesaljától keletre eső 
részén? - vetődik fel néha-néha a kérdés, de 
ez lényegtelen, úgymond „hegyi beszédnek" 
tűnő feltevés. 

írásunkban a néprajzi összefüggésekre uta
ló mozzanatokra térünk k i ezúton. Akik élet
ben tartják a „megkülönböztető" jelzőt, 
mondjuk a „bozótiak" megjelel öléssel, ma
guk sem gondolják vagy akarják annak leki
csinyítő szerepét hangoztatni. Mégis elhang
zik, legfőképpen a hegyen: „ni, a bozótiak!" 
Nem kell védeni a bozótiakat, erre egyáltalán 
nincs szükségük, ettől függetlenül érdemes 
feleleveníteni a valós történelmi, illetve táj-
adoltsági témakört. Aláhúzandó, hogy a tény
leg rnegejtően szép kemenesi tájék - kapcso
lódva a Marcal-medence adottságaihoz - egé
szében adja a vidék tényleges értékét. 

A térképen is ábrázolt terület legmélyebb 
része a Boba, Ncmeskocs, Celldömölk, Mer-
sevát. Adorjánháza, Egeralja és Nagypirit 
közti tájék, az úgynevezett Marcal-bozót. A n -
talffy Gyula neves tájleíró ehhez hozzáteszi, 
hogy mocsaras erdőségről van szó, amelyet 
dunántúli kifejezéssel bozótnak mondanak. 
De tudjuk magunk is, hogy a bozót nem csu
pán a Marcal túloldalán létező természeti 
adottság, hanem Kemenesalja más részein is 
valós. 

Már régtől emlegetett elnevezés a Sághegy 
alatti, kápolnai részen lévő ősláp révén a bo
zót! (Bár még létezhetne!) Beke Ödön neves 
nyelvész Kemenesalja nyelve című, szá
munkra híres munkájában (1906) a dűlőne
vek fejezetben Örömmel bukkantam rá éppen 
Kcmeneskápolna esetében a „Bozóti" szóra. 
Hogy végül valamiféle „gúnynevei" alkottak 
belőle, ez már egyáltalán nem a lényeghez 
tartozik. Beke Ödön művében a gúnynevek 
tárgykörében találunk rokon elnevezéseket, 
például tüskebujtár! Akire „raggatták", elvi
selte. 

A Marcal bozótosai és a már más terüle
tekhez kapcsolódóak együttesen értéket hor
doznak, nyújtanak. Nem nehéz akár „kapás
ból" értékmutató „leltárt" összehozni. Minde
nekelőtt a Marcalon túli falvak népének szor
galmát felmutatva bizonyítható az éltető aka
rás létezése. Szinte elérzékenyül az ember, 
amikor c falvakban nem elválasztó, hanem az 
összetartozást kifejező Marcal az egymásra 
utalást és kapcsolódást bizonyítja. A keme-
nesaljai búzát őrlcni a pirit i malomba vitték 
apáink a jó lisztnyerés reményében. A me
dence túloldalán Somogy megyei értékrendet 

Marcal-medence 
elérő juhtenyésztés alakult k i , és máig létezik, 
gondoljunk csak Rákóczi Feri bácsi juhásza
tára. Megtalálható még Bánhalma gyü
mölcsöse is. 

A táj vízrendezése nem nélkülözheti a 
Marcalon túli emberek szorgalmát, áldozatos 
és hozzáértő munkáját. Megtaláljuk a vasút 
tekintetében is ezeket az embereket. Majd a 
kultúrában a néphagyomány őrzésének k i 
emelkedő jelentőségét, de az úgymond „pro
fi" szinteket, az élenjáró művészeteket meg
hódító személyiségeket is. 

Említsük a Szalóky név két viselőjét, a 
még munkálkodó Károlyt, és az országos 
rangban is előkelő szintre emelkedő, Mun
kácsy-díjas festőművészt, Szalóky Sándort. 
Nevét utca őrzi Celldömölk városában. S tá
volabb ott tündököl az iszkázi emlékház, 
Nagy László és Ágh István Kossuth-díjas 
költőket idézve. Nagy László nem tesz 
különbséget a Marcalon innen vagy túl 
közölt. Vasárnap gyöngye című versében 
költészetének kincsestárába helyezi fal-
vainkat, együtt - tartalomban, rímben, mesé
ben, akár imádságban: „Falvaim, sárgák, 
fehérek, országút porát - lesők, / titeket lát
lak, ti vésznek tetőkkel - süvegelők. / Neve
tek zenél a számon: V i d , - Nagylásony, Do
ha, / Egeralja, Káld, és Berzseny, Kispirit -
Csögle, Boba. / Mindenség voltatok egykor, 
vagytok most - csillámai, / félelmes nagy az 
élet, félelmes bevallani. / Bennetek köles
mag voltam, vagyok most - oly picikék, / 
könnycseppet csikar az emlék, ázik az egész 
vidék, r . 

A vésznek tetőkkel süvegelő házakról em

lít a versben. Tudta és tudjuk, hogy vész min
dig létezett e tájékon, és ebben mint megmen
tő adatott a „bozót"! Ennek különösen nagy 
a története. Lehetetlen szebben - kiragadva 
egy történelmi példát - leírni a következő so
rokat, mint amit szintén Antalffy Gyulától 
kölcsönöztünk: „Süllyedékek sorozatában: 
»bozótok« és »fcnyérek« - tartós oltalmat 
nyerjenek az itt élők - a megismétlődő török 
betörések ellen. Az egykori szigetközségek 
közül ma már csak egy van meg: Szergény. 
A többiből visszaköltözött a lakosság az 
eredeti faluhelyre. A bozót nyújtotta jó me
nedékhelynek köszönhető, hogy a Marcal 
jobb partján lévő községek népe nagyobb
részt átvészelte a törökvilágot, miközben a 
túloldali nyitottabb, védtelenebb Kemenesal
ján mintegy harminc község tűnt el nyomta
lanul." 

Tehát így alakult a sors errefelé. De adtak 
éltető forrást a halban, vadban gazdag, lege
lőkben bővelkedő területek. Jó legelőfüvén 
marhát, juhot, sertést bőven „termett" ez a jó 
anyai táj. És az irtásföldeken kenyérnek va
lót! Mindehhez hozzátartozik amolyan nyo
matékul, hogy a Sághegyen számosan szőlőt 
művelők közül többen akadnak a „bozótinak" 
nevezett falvakból. Ok a hegy rangjához mél
tóan, „eltanulták" a szakértelmet, sokszor túl
téve az „ittenieken". 

Mindezt tapasztalván megszületett egy új
fajta elnevezés, amelyre talán nincs szüksége 
azoknak, akikre .„szabták". A „bozótiak" he
lyett, most úgy mondják: a „vízentúliak". 
Értve alatta, hogy a Marcalon túliakról van 
szó. 

Úgy gondoljuk, hogy ilyen „feloldozásra" 
nincs szükség a Marcal jobb vagy bal 
oldalán. 

Dala József 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
1/1998. (I. 28.) sz. rendelete 

a lakossági távfűtési és melegvíz-szolgáltatási dí jak 
megál lapí tásáról szóló 44/1996. ( X I I . 18.) sz. rendele tének 

módos í tásá ró l 

1. § 

A rendelet 2. §-ának (2) bekezdése az alábbira változik: 
2. § (2) Hődíj: Ft/GJ 1.016 

2. § 

A rendelet 2. §-ának (3) bekezdése az alábbira változik: 
2. § ( 3 ) Melegvíz hődíj Ft/m3 212,68 

3 . § 

Ez a rendelet 1998. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
a 44/1996. ( X I I . 18.) sz. rendeletet módosító 26/1997. ( IX. 3.) sz. 
rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk, 1998. január 28. 
Baranyai Att i láné dr. Makkos Is tván 

jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
2/1998. (I. 28.) sz. rendelete 

a személyes gondoskodás t nyúj tó e l lá tásokról , 
azok igénybevételéről , a fizetendő térítési d í jakról szóló, 

többször módosí to t t 19/1996. ( I I I . 27.) sz. 
rendelet módos í tásá ró l 

A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A rendelet 4. § 4./ francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lep: 

4. § - bentlakásos ápo lás t -gondozás t nyújtó szociáis ellátás eseten 
500 Ft/nap 

15 000 Ft/hó 

2. § 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
bentlakásos ápolást - gondozást nyújtó szociális ellátottak esetében 
az 1998. január havi személyi térítési díjakra is alkalmazni kell . 

Celldömölk, 1998. január 28. 
Baranyai Atti láné dr. Makkos Is tván 

jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
4/1998. (I. 28.) sz. rendelete 

a települési sz i lárd hu l l adékka l összefüggő tevékenységről , 
a szervezett közt isztasági közszolgál ta tás 

kötelező igénybevételéről szóló 42/1996. ( X I I . 18.) sz. 
rendele tének módos í tásáró l 

M 
A rendelet 9. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
9. § (3) A szolgáltatási díjak mértéke 1998. január l-jétől 

1 fős háztartás esetén 2550 Ft (a kommunális adó tartalmazza) 
2 fős háztartás esetén 2550 Ft (a kommunális adó tartalmazza) 

+ 650 Ft (1 személy után fizetendő díj) 
3 fős háztartás esetén 2550 Ft (a kommunális adó tartalmazza) 

+ 2 x 650 Ft = 1300 Ft (2 személy után fizetendő díj) 
4 fős háztartás esetén 2550 Ft (a kommunális adó tartalmazza) 

+ 3 x 650 Ft = 1950 Ft (3 személy után fizetendő díj) 
5 fős háztartás esetén 2550 Ft (a kommunális adó tartalmazza) 

+ 4 x 650 Ft = 2600 Ft (4 személy után fizetendő díj) 
Minden további háztartás esetén ez az összeg: 2550 Ft + az 1 főn 

felüli személyek számának és az 1 személy után fizetendő díjnak (650 
Ft) a szorzata. 

2 . § 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Celldömölk, 1998. január 28. 

Baranyai Att i láné dr. 
jegyző 

Makkos Is tván 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
5/1998. (I. 28.) sz. rendelete 

a k o m m u n á l i s adóró l szóló 31/1993. ( X I I . 15.) sz. rendelet 
módos í tásáró l 

A képviselő-testület a létesítményi tűzoltóságok és az Önkéntes 
Városi Tűzoltóság vonuló tagjainak adókedvezményt biztosít az aláb
biak szerint: 

! • § 

A rendelet 6. §-a az alábbi (9) és (10) bekezdésekkel egészül k i : 
(9) A városi tűzoltó egyesület vonuló tagjainak és a létesítményi 

tűzoltóknak a lakás első adótárgyból 1500 Ft kedvezmény jár. 
(10) A (9) bekezdésben érintettekről minden év január 1-jéig a 

létesítmények vezetői, i l l . az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke az 
adóhatóságot hivatalos átiratban értesíti. 

2 . § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 
1998. évre kivetendő adónál érvényesíteni kell . 

Celldömölk, 1998. január 28. 

Baranyai Att i láné dr. 
jegyző 

Makkos Is tván 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
6/1998. (I. 28.) sz. rendelete 

az élelmezést nyúj tó in tézményeknél a l k a l m a z a n d ó 
nyersanyagköl t ségekrő l 

I § 

Az élelmezési nyersanyagköltségeket a képviselő-testület az aláb
biak szerint hagyja jóvá: 
1. Gayer Gyula Általános Iskola: 

- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 120-130 Ft/nap 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 134-145 Ft/nap 
Eötvös Loránd Altalános Iskola: 
- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 144-175 Ft/nap 
- felnőttefkeztetés (napi 3-szori) 158-190 Ft/nap 
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Berzsenyi Lénárd Általános Iskola: 
- óvodai étkeztetés (napi 3-szori) 
- iskolai étkeztetés (napi 3-szori) 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 
Népjóléti Szolgálat: 
- bölcsődei étkeztetés (napi 3-szori) 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 
Berzsenyi Dániel Gimnázium: 
- diákétkeztetés (napi egyszeri) 
- felnőttétkeztetés (napi egyszeri) 
Kemenesaljái Egyesített Kórház: 
Celldömölki egység: 
- belgyógyászat, sebészet 

szülészeti osztályok (napi 3-szori) 
- alkalmazottak: normál (napi 3-szori) 

diétás (napi 3-szori) 
Intaházai egység: 
- rehabilitációs osztály és szociális 

otthoni elhelyezés (napi 3-szori) 
- alkalmazotti (napi 3-szori) 
2. Koptik O. utcai Óvoda: 
- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 
Szalóky S. utcai óvoda: 
- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 
Vörösmarty utcai Óvoda: 
- gyermekétkeztetés (napi 3-szori) 
- felnőttétkeztetés (napi 3-szori) 
3. 1998. évi üdülési időszakra 
- Üdülőtábor (napi 4-szeri) 

2 . § 

110-120 Ft/nap 
130-135 Ft/nap 
140-145 Ft/nap 

112-120 Ft/nap 
240-265 Ft/nap 

63-75 Ft/nap 
68-80 Ft/nap 

210 Ft/nap 
157 Ft/nap 
219 Ft/nap 

210 Ft/nap 
157 Ft/nap 

110 Ft/nap 
130 Ft/nap 

110 Ft/nap 
130 Ft/nap 

110 Ft/nap 
130 Ft/nap 

350 Ft/nap 

Ezen rendelet 1. §-ának (1) bekezdése 1998. február l-jén. (2) 
bekezdése 1998. március l-jén, a (3) bekezdés az üdülési időszak 
kezdő napján lép hatályba, egyidejűleg a 43/1996. ( X I I . 18.) sz., va
lamint a 18/1997. ( IV. 28.) sz. rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk, 1998. január 28. 
Baranyai Atti láné dr. 

j egyző 
Makkos Is tván 

polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
10/1998. (I. 28.) sz. rendelete 

a lakások és helyiségek bér le té rő l szóló 30/1993. ( X I I . 15.) sz. 
rendelet módos í tásá ró l 

A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről szóló ren
deletét az alábbiak szerint módosítja: 

l - § 

A rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
20. § (1) a) A képviselő-testület az önkormányzati lakások lakbé

rének mértékét 1998. május 1-jctől kezdődően az 1. sz. melléklet 
szerint állapítja meg. 

b) A képviselő-testület a lakbért évente egy alkalommal változtat
hatja meg, oly módon, hogy a megállapítást követően azt a Város
gondnokság 3 hónap elteltével alkalmazhatja. 

c) A Városgondnokság a lakbér mértékét az 1. sz. mellékletben 
meghatározott alapösszeghez képest a lakás műszaki állapota figye
lembevételével a műszaki osztály szakvéleménye alapján legfeljebb 
30%-kal csökkentheti. 

d) Az önhibájukon kívülálló okból nehéz, anyagi körülmények kö
zött élőbcrlők részére szociális rászorultság alapján az önkormányzati 
lakások lakbérének teherviseléséhez a szociális igazgatásról és a szo
ciális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott mó
don támogatás nyújtható. 

2. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Az 5/1997. ( I . 29.) sz. rendelet 1. sz. melléklete 1998. április 

30-án hatályát veszti. 
Celldömölk, 1998. január 28. 

Baranyai Atti láné dr. 
jegyző 

Makkos Is tván 
polgármester 

I . sz. melléklet 

L A K B E R E K M E R T E K E 
1998. május 1-től 

Új lakbér 
(Ft, hó m 2 ) 

90 
63 
69 

összkomfortos lakás esetén: 
Komfortos lakás esetén: 
Kivéve: - gázkonvektoros lakások esetén: 

- S á g h e g y i , Április 4. u. 1-6., 
Horváth E. u. 19. 
Szentháromság tér 6. sz. alatt levő 
komfortos lakások lakbére 45 

Félkomfortos lakások esetén: 27 
Kivéve: - Sághegyi, Horváth E. u. 19. szám alatti 

lakások lakbére 22 
Komfort nélküli lakások esetén: 16 
Kivéve: - az Április 4. u. 1-6. 

a Sághegyi és a Szentháromság tér 6. sz. alatti 
lakások lakbére 13 

Szükséglakás esetén: 4 

Celldömölk, 1998. január 15. 

Az Uj Kemenesalja 
hirdetési tarifái: 

egész oldal 
fel 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 h i rde tők megje lenésenként 

10% kedvezményt kapnak. 

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

HIRDETMÉNY 
Celldömölk Város Önkormányzata meghirdeti garázsépítésre 

a Zalka M . utcai garázsok folytatásában (Vágóhíd mellett) lévő 
936/10. hrsz.-ú ingatlanát 500 Ft/m2-es eladási áron. 

Az értékesítés megkezdéséhez legalább 5 fő jelentkező szük
séges. 

Jelentkezések benyújtása a Polgármesteri Hivatal vagyonke
zelőjénél, részletes felvilágosítás ugyanitt a 421-833-as, illetve a 
Műszaki Osztályon a 421-831-es telefonon. 

Polgármesteri Hivatal 
Celldömölk 
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^ SPORT 4* eredmények - események <t> SPORT ^ 

Új színfolt a celldömölki labdarúgó-palettán 

Gyermekfoci a CVSE-Antók Nyomda csapatánál 
Az 1997/98-as ba jnokságtó l kezdve új színfolt a ce ldömölki l abda rúgó-pa le t t án a gyermekfoci. A 

gyermekcsapatok felállításával egy új korszak kezdődö t t a CVSE-Antók Nyomda l a b d a r ú g ó szak
osztá lyának életében. Hosszú évek u t á n nem csak „papo lá s az utánpót lás-nevelés , hanem valóság 
lett Cel ldömükön. A gyermekfociér t felelős Kazári József testnevelő t a n á r t , a csoport első számú 
edzőjét k é r t ü k meg, hogy tájékoztasson b e n n ü n k e t a korcsoportos csapa tokró l . 

- A CVSE-Antók Nyomda port, ide tartoznak a 6-7 évesek, két korosztály részére a megyei 

í 

szurkolói a serdülő-labdarúgás
ról vajmi keveset, míg a gyermek
fociról még annyit sem tudnak. 
Mióta működnek a gyermekcsa
patok a szakosztály keretében? 

- A gyermek labdarúgással ed
dig iskolai keretek közölt, a diák
sportkörök szervezésében foglal
koztunk, Ülclve foglalkoznak ma 
is az általános iskolákban. Szep
tembertől az MLSZ kötelezte a 
nemzeti bajnokságokban szerep
lő szakosztályokat a gyermek
csapatok létrehozására. így gyor
sult fel lényegében a CVSE-An
tók Nyomda szakosztályánál is 
gyermekesapatok megszervezé
se. 1997 szeptemberétől a fel
nőtt-, ifjúsági- és serdülőcsapa
tok mellett három korosztályos 
gyennekfocicsapat is felállításra 
került. Ezzel lényegében szerve
zetileg megvalósult Celldömöl
kön is az új szakosztályi modell, 
amelyben a képzés gyermekkor
tól egészen a felnőttkorig tart. 

- Hallhatnánk valamit a gyer
mekfoci-korosztályokról? 

- Három korcsoportban fog
lalkozunk a gyermekfocicsapa
tokkal. Az első az előkészítő cso-

A második korosztályban a 8-9 
évesekkel, míg a harmadik kor
osztályban a 10-12 évesekkel 
foglalkozunk. Jelenleg a három 
korosztályos csoportban 80 gyer
mek ismerkedik a labdarúgás 
alapjaival. 

- Hol edzenek a gyermekek, 
kik irányítják az edzéseket? 

- A gyermekekkel a foglalko
zás egész éven át tart. A foglal
kozásokat - amíg az időjárás en
gedi - a sportpályán, majd az 
Eötvös Általános Iskola tornater
mében és a szakmunkásképző is
kola tornacsarnokában tartjuk. 
Most, télen teremben vannak az 
edzések, csütörtök kivételével a 
hét minden napján valamelyik 
csoportnak van foglalkozása. Az 
egyes korosztályokkal rajtam kí
vül Szemenyei Káro ly testneve
lő tanár és Dobány G á b o r , a fel
nőtt csapat játékosa foglalkozik. 

- Szerepelnek-e bajnokságban 
a gyermekfocicsapatok? 

- Ebben a korban a fő hang
súly a képzésen van. A 6-7 éve
sek szövetségi bajnokságban 
nem szerepelnek, ők különböző 
tornákon vesznek .részt. A másik 

Asztalitenisz 
Postás -Matáv I I . - C V S E - M A V E P C E L L 14:4 
Budapest, NB Il-es férfi mérkőzés. A postások hazai környezetben 

kitűnően játszottak, de nem volt akkora a különbség a két csapat 
között, mint amit az eredmény sejtet. Győzött: Tarr S., Felleg G., 
Ölbci Péter ( l - l ) és a Máthé-Ólbei páros. 

S ü m e g - C V S E - M Á V É P C E L L I I . 11:7 
Celldömölk, NB III-as férfi mérkőzés. A kiesés ellen küzdő Sü

megtől fájó vereséget szenvedett a celli csapat. Győzött: Tamás Lász
ló (3), Tekét A., Balázs Gy. (2-2). 

Az, alsósági tornacsarnokban rendezték meg az általános iskolások 
városi, városkörnyéki alapfokú asztalitenisz-bajnokságát. Eredmé
nyek: 

Lányok - I I . korcsoport: 1. Balázs Dorottya, 2. Horváth Tímea, 3. 
Sáli Veronika. I I I . korcsoport: 1. László Gabriella, 2. Nóvák Adrienn, 
3. Németh Bettina. 

Fiúk - I I . korcsoport: 1. Horváth Balázs, 2. Németh Bálint, 3. 
Enzsöl József. TTI. korcsoport: 1. Tóth Imre, 2. Horváth Arnold. 3. 
Biczó Attila. Valamennyien a Berzsenyi iskola versenyzői. 

szövetség kuparendszerű bajnok
ságokat írt k i hat fordulóban. A 
mérkőzéseket szabadtéri kicsi
nyített pályán és teremben is 
játsszák a csapatok. Szabadtéren 
az ősszel a Haladás és mi rendez
tünk egy-egy fordulót, míg te
remben a Büki TK volt a házi
gazda. Szombathelyen a 8-9 éve
sek a 2. helyen, míg idehaza az 
5. helyen végeztek. A 10-12 éve
sek csapata Szombathelyen az 5., 
Celldömölkön a 4. helyen fejezte 
be a tornát. Teremben viszont 
Bükön mind a három ellenfelü
ket legyőzték. Kőszeg ellen 1:0, 
Szentgotthárd ellen 2:0, míg 
Körmend ellen 3:0 arányban 
nyertek. A rendszeres foglalko
zásokkal, amelyekre szívesen 
járnak a labdarúgó-palánták, 
egyenes arányban javult az ered
ményesség. 

- Mely csapatok voltak az el
lenfelek az egyes csoportokban? 

— A 8-9 évesek az „A" csoport
nak voltak a tagjai. Ellenfeleink 
a Sárvári FC, a Szombathelyi 
Lurkó I . és a Jánosháza korosz
tályos csapatai voltak. A 10-12 
évesek a „ B " csoportba nyertek 
beosztást a Haladás ü . , a Sárvári 
FC, a Répcelaki SE és a János
háza hasonló csapataival együtt. 
A teremlabdarúgásban az ősszel 
csak a 10-12 évesek indultak, itt 
a már említett csapatokkal vol 
tunk egy csoportban. 

- Figyelemmel kísérik-e a 
szakosztály részéről a gyermek
focit? 

— Igen. Minden segítséget 
megkaptunk a szakosztályveze
téstől. Edzéseinket többször 
meglátogatták az edzőtársak is. 
A csapat működéséhez ugyanúgy 
megkapjuk a szükséges feltétele
ket, mint a szakosztály bármely 
korosztályos csapata. 

— Mivel gyermekekről van szó, 
megkérdezem, hogy a szülők ho
gyan viszonyulnak az új rend
szerhez? 

- A szülők és természetesen a 
nagypapák hozzáállása pozitív. 
Örülünk annak, hogy az edzése

ket és versenyeket látogatják. V i 
dékre is elkísérik a csapatokat, 
segítenek a felügyeletben és 
egyéb ügyes-bajos dolgainkban. 
A szülőket érdekli gyermekeik 
fejlődése. Végre értelmét látják a 
foglalkozásoknak. Együtt örü
lünk és együtt bánkódunk a ver
senyeken. 

- Végezetül arról érdeklődnék, 
fiogy a gyermekfocicsapatok 
mely iskolákra épülnek, és kik le
hetnek tagjai? 

— Sajnos egyelőre 95 százalék
ban az Eötvös Loránd Általános 
Iskola tanulói adják a csoportok 
lé tszámát A fennmaradó rész a 
Gáyer iskolából jár a foglalkozá
sokra. Ezen változtatni szüksé
ges, ha azt akarjuk, hogy a legte
hetségesebb gyermekek rend
szeres foglalkoztatásban részc-
süljenek. 

Az optimális az lenne, ha mind 
a négy általános iskola, és termé
szetesen a szülők is a szakosz
tályhoz irányítanák azokat a 
gyermekeket, akik szívesen jön
nének közénk. Tudatosítani kell 
a szülőkkel és a gyermekekkel, 
hogy mindenkit - akár vidékről 
is - szívesen látunk és várunk a 
foglalkozásokra, amelyekről ná
lam, az Eötvös iskolában felvilá
gosítást kérhetnek. Tudni kell, 
hogy bárki, bármikor bekapcso
lódhat a foglalkozásokba. Ügy a 
szabadtéri, mint a tornatermi 
edzéseken részt vehetnek és be
kerülhetnek a bajnokságban sze
replő csapatokba is. Várunk ben
neteket, gyermekek, amennyiben 
szeretitek a labdarúgást, keressé
tek meg az edzőket, szívesen fo
gadunk benneteket! 

-tini-
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IS éve játszanak bajnoki pontokért a celli labdarúgók 
• Először nz 1922-23-as bajnokságba ne

vezett celldömölki labdarúgócsapat, a CSE. 
Az 1997-98. évi bajnoki szezon sorrendben a 
75., amelyben CVSE-Antók Nyomda név 
alatt szerepel a celli együttes. 

• Bajnokságból celli csapat egyszer lépett 
vissza. Á nagy gazdasági válság miatti anyagi 
okokból a CESE labdarúgói léptek vissza az 
1931-32-es bajnoki évadban. Meg is szűnt az 
egyesület. 

• Három alkalommal csak egy fordulós 
bajnokságot írlak k i , mégpedig 1950 és 1963 
őszén, valamint 1970 tavaszán. 

• A bajnoki rendszer átszervezése miatt, 
1957 tavaszán a legjobb 10 megyei csapat 
részvételével két fordulós, osztályozó jel legű 
megyei bajnokságot bonyolítottak le. Az első 
négy helyezett csapat - SZSE-Elektromos, 
CVESE, Sz. Vasas és S. Kinizsi - felkerült 
az újból kiírt NB líl-as bajnokságba. 

• Az eddig befejeződött 74 labdarúgó-baj
nokságban nyolcszor végzett első helyen a 
várost képviselő csapat. Az első bajnokságot 
éppen hetven évvel ezelőtt a CESE labdarú
gói nyerték. Az 1927-28-as bajnoki idényben 
lettek elsők, és kerültek fel először a Nyugat-
kerületi I . osztályba. 

• A nyolc első helyezésen kívül még 19 
alkalommal állhaltak fel a képzelt bajnoki do
bogóra. Kilencszer ezüstérmet és tízszer 
bronzérmet vehettek át a celli labdarúgók. 

9 Celldömölkről a legjobbak közé először 

Az elsíi labdarúgó-bajnokságban szerepelt csapat. Állnak: Vajai Sándor, Vajai Károly, Nagy Antal, Szita 
István, Szálai Ferenc, Nóvák Ferenc, Ihász Antal. Térdelnek: Szita György, Rcich István, Király József. 
Ülnek: Taschncr Géza, Kárász József, Koczor Lajos. 

Szita József került. 1929-ben szerződtette le 
a Sabária, heti 20 pengős fizetéssel. 

• 1945 után több celldömölki játékos sze
repelt NB l-es mérkőzéseken különböző klu
bok színeiben. Pl. Varga János, Nyírő Lajos, 
Molnár László, Tormási Emil , Nagy György, 

Budai Gábor, Baranyai Tibor (Haladás), Var
ga József (Videoton), Horváth László (FTC, 
Haladás, Tatabánya), Dobány Lajos (Hala
dás, PMSC), Szabó Ferenc (Haladás, FTC, 
ETO), Szalóky Dániel (PVSK). 

-tiin-

Erről a fiúról még hallani fogunk" 

Bemutatjuk Boda Péter birkózót 
Gyakran adtunk hírt lapunk 

hasábjain az ostffyasszonyfai 
birkózók sikereiről. Ezúttal a 
korosztályos magyar bajnokság 

5. helyezettjét, Boda Pétert mu
latjuk be. 

Péter a celldömölki Berzsenyi 
iskola 7. osztályos tanulója. Har
madik osztályos korában ismer
kedett meg a sportággal itt Cell¬
ben, de a szakosztály megszűnt, 
és Ostffyasszonyfán folytatta 
Földi Csaba edzőnél. Több sport
ágban ís eredménycsen szerepel. 

- Miért éppen a birkózás áll 
hozzád a legközelebb? 

- Szeretek focizni, ping
pongozni, kedvelem a lövészetet 
is. Legjobban azonban a birkózás 
tetszik. Talán azért, mert ebben a 
sportágban értem el a legszebb 
sikereket. 

-Mennyit versenyeztél eddig? 
- E d d i g 25 alkalommal léptem 

szőnyegre. Ezek között voltak 
nemzetközi versenyek is. Edzőm 
szerint az egyik legértékesebb 
győzelmemet éppen egy ilyen 
nemzetközi versenyen szereztem 
Szombathelyen. Én viszont egy 
pápai vcsenyre gondolok vissza 
legszívesebben, ahol egy olyan 
ellenfelemet sikerült tussal ver
nem, akit addig nem nagyon tud
tam legyőzni. 

— Milyen volt az országos baj
nokság Soltvadkerten? 

— Kemény, de volt esélyem a 
dobogóra is. Sajnos a négy közé 
jutásért fegyelmezetlenül verse

nyeztem. 2:1 -re vezettem, az 
edzőm mondta, hogy „lábra men
jek." Nem ezt tettem, egy ponttal 
kikaptam. 

- Mennyit edzcl? 
- Heti három edzésem van. A 

technikai edzéseket jobban sze
retem, az erőnlétieket kevésbé. 

- Jövőre nyolcadikos leszel. 
Utána hogyan tovább? 

- Mindenképpen Szombathe
lyen akarok továbbtanulni, hogy 
a birkózást a Haladásnál folytat
hassam. Szeretnék jó birkózó 
lenni. 

- E r r ő l a fiúról még hallani fo
gunk - mondja Földi Csaba edző. 
- Az utóbbi időben sokat hig
gadt, s ez mindenképpen előnyé
re válik. Bízom benne, hogy 
szorgalma töretlen marad. Ha így 
lesz, komoly jövő elé nézhet a 
birkózásban. Völgyi L. 

• J T W CELLDÖMÖLK VAROS 
WJ f f ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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