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Az Isten kinyújtja felénk a kezét 
Luther Márton életrajzírói feljegyezték, 

hogy amikor elcsüggedt, vagy nagy szoron-
gatásba került, újra és újra leírta a falára, az 
íróasztalára: Vivit! Él! Jézus él! Ebben a 
rövid, de sorsdöntő" mondatban mindig v i 
gaszt talált. Newtontól, a nagy tudóstól, aki 
mélyen hívó ember volt, valaki egyszer gú
nyosan megkérdezte: „Aztán hogyan szedi 
össze az Isten majdan életre a halottakat?" 
A nagy tudós belenyúlt a fiókba, kivett egy 
dobozt, abból egy marék vasreszeléket, és 
szétszórta az asztalon. „Szedje össze" -
mondta az idegennek. „Nem tudom" - fe
lelte az. Erre a tudós kivett a zsebéből egy 
mágnest, és a vasreszelék fölé tartotta. Mind 
hozzácsapódott! Egy szempillantás alatt! 
Az utolsó szemig! „Nos, valahogy így!" -
felelte szerényen a tudós. „Engem máris 
magához vonzott!" 

Húsvétot akkor ünnepeljük meg a leg
szebben, ha az Isten kegyelmét - mint sze
retett gyermekei - boldogan elfogadtuk. 
Egy fiatalember sok évvel ezelőtt milliós 
örökséget utasított el. Két fiútestvér kiván
dorolt Amerikába. Mivel ügyesen és szor
galmasan dolgoztak, hamarosan meggazda

godtak. Amikor az idősebbik meghalt, va
gyona a fiatalabb testvérre szállt. De ő sem 
élt sokáig. Miclótt elhunyt, teljes gazdagsá
gát egyetlen európai unokaöccsére hagyta. 
Az unokaöcs meg is kapta ajánlott levélben 
az erről szóló értesítést, de kevélyen meg
tagadta a levél átvételéi, mivel az nem volt 
elégséges módon felbélyegezve. Bosszan
kodott amiatt, hogy valami jelentéktelen kis 
portót kellett volna fizetnie. így hát inkább 
visszaküldte a levelet, ezzel a megjegyzés
sel: „Címzett nem fogadta el!" Miután az 
egyetlen örökös nem tartott igényt az örök
ségre, a vagyon álszármazott az amerikai 
államra. Csak három évtized után tudta meg 
az unokaöcs, mi volt az elutasított levél tar
talma. Óriási erőfeszítések árán sem tudott 
a végzésen változtatni. 

Az örökkévalóságban biztosan igen so
kan fognak keseregni, mivel elutasították az 
Isten kegyelmét, az örök élet megnyerését. 
Isten csupán annyit várt tőlük, hogy ismer
jek el bűnös voltukat, kérjék Isten bocsána
tát és köszönjék meg az örök élet ajándékát. 
Ennyi kis „portót" kellene adni az Istennek. 
Ezen a húsvéton is kinyújtotta felénk kezét 

az Isten, hogy részt adjon nekünk az örök 
élet örökségéből. Nem szabad elutasítanunk 
tovább ezt a kinyújtott, drága atyai kezet! 
Hiszen a Biblia is felteszi a kérdést: „Hogyan 
menekülünk meg mi. ha nem törődünk ilyen 
nagy üdvösséggel...?" (Zsid. 2;3) Minden 
idők legnagyobb kínálata ez: fogadd el Jézus 
Krisztusnak a Golgotán megszerzett üdvössé
get! Ne utasítsd cl magadtól! 

Újra elérkezett húsvét kedves ünnepe! Az 
ünnep több, mint munkaszünet. Az ünnep 
az emberi lélek testet is átható, átmelegítő 
öröme, örömóra. örömnap. Szahadság hul
lámainak tetejére emelkedve, most végre 
szóhoz jut a lélek. A test finomabb falatokat 
harap, finomabb italokat kortyol. Bizonyos 
az. hogy érzés nélkül, hit nélkül, gondolat 
és imádság nélkül, templom nélkül sivatag 
az ünnep. Ember vagy! Ünnep nélkül nem 
élhesz! Isten gyermeke vagy! Húsvéti öröm 
nélkül, húsvéti feltámadáshit nélkül nem él
hetsz! 

Boldog húsvétot kívánok Szent Amb
rus himnuszával: 

Kérünk, teremtő Istenünk, 
Vigadva húsvét ünnepén: 
Ne ártson nékünk a halál, 
Védd meg örökre népedet! 

Sághy András lelkész 

Két nívódíj celli növendéké 

Zenei sikerek Győrben 
Március elején rendezték Győr

ben az ifjú muzsikusok versenyét. 
Az Ádáin Jenő Zeneiskola növendé
kei eredményesen szerepeltek a kü
lönböző hangszeres produkciókkal. 

Gordonkával arany minősítést 
Kapott Sebestyén Barbara, ezüstöt 
Sebestyén Péter és Király Eszter, 
tanáruk Orosz Sándor. Bronz mi
nősítést kapott hegedűjátékáért 
Kovács Ágnes, tanára Fülöp Ba-
lázsné, és fuvolajátékáért Berta Ri

ta, tanára Pulay Teréz. Zongorával 
nívódíjat kapott Németh Viola, ta
nára Bejcziné Németh Tünde, és 
Szabó Krisztina, tanára dr. Tóth 
Lajosné, bronz minősítést Cseh 
Annamária, tanára Némethné Bod
nár Zsuzsanna. 

Kiemelkedő sikernek számít, 
hogy a területi zongoraverseny há
rom korcsoportban versenyző 64 
zongoristájának három nívódíjat 

(Fofolatás a 2. oldalán) 

Száz éve született Szabó Dezső 
Április 18-án lesz a 100. év

fordulója a neves csöngei tanító. 
Szabó Dezső születésének, s idén 
40 éve annak, hogy eltávozott 
családja és tanítványai köréből. 
A kettős évforduló kapcsán 
Csönge Község önkormányzata . 

az általános iskola és egykori ta
nítványai szervezésében április 
18-án délután 2 órakor emlékün
nepséget tartanak az egykor köz
tiszteletben álló, nagy műveltsé
gű pedagógus sírjánál a csöngei 
temetőben. 

Kitüntették a rendőrkapitányt 
Molnár Lajos, a celldömölki 

rendőrkapitányság vezetője a na
pokban ünnepelté 50. szüle
tésnapját. 

Ez alkalomból a Kuncze Gá
bor belügyminiszter állal ado
mányozott aranygyűrűt dr. Bene 
László, Vas megye rendőrfóka-
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pitánya nyújtotta át az ünnepelt
nek. Makkos István polgármes
ter pedig a város közbiztonságá
ért végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként emléklapot adott 
át a képviselő-testület jelenlété
ben. 

A köszöntő szavak elhangzása 
után Molnár Lajos interjút adott 
a városi televíziónak, valamint 
lapunknak. Elmondta, hogy 
munkája során mindenkor egy 
idős tanítómestere intelmeit 
igyekezett szem előtt tartani, mi 
szerint ezen a pályán nagyon 
nagy kitartásra, tisztességre és 
kiegyensúlyozottságra van szük
ség. Szeretni kell az embereket, 
hogy segíteni tudjunk rajtuk. 
Hogy vezetői munkájában ered
ményes tudjon lenni, nagy szük
sége van a jó kollégákra, akikben 
itt nincs hiány. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Kitüntették a rendőrkapitányt 
(Folytatás az 1. oldalról) 

-Cel ldömölköt ma a béke szi
geteként emlegetik - mondta. 
Ahhoz, hogy ez így is maradjon, 
megfeszíteti munkára, elsősor
ban megelőző tevékenységre van 
szükség. Igyekeznek ott lenni a 
közterületeken, szórakozóhelye
ken, s mindenütt, ahol a puszta 
rendőri jelenlét is hasznos lehet. 
Emberbarát stratégiát akarnak 
követni. Szeretnének közel ke
rülni a tisztességes emberekhez, 
és problémáik megoldásában a 
segítségükre lenni. 

- Az elmúlt három hónapban 

csökkent a bűnesetek száma a te
rületünkön. Ha ezt tudnánk tar
tani éves szinten, akkor talán 
még elégedettek is lehelnénk -
vélekedett egy kérdésre vála
szolva. 

- Ha erőm és egészségem en
gedi, a jövőben is ugyanilyen k i 
tartással és szorgalommal fogok 
tevékenykedni azért, hogy Cell
dömölk közrendje és közbiz
tonsága a továbbiakban se romol
jon, és városunkban mindenki 
békében tudjon élni és dolgozni 
- zárta a beszélgetést az alezre
des. 

Völgyi L. 

Zenei siker Győrben 
(Folytatás az I. oldalról) 
ítéllek oda, ebből kettőt celldömöl
ki növendék kapott. 

Németh Viola, az Eötvös Lo
ránd Általános Iskola tanulója 
négyévé zongorázik. Édesanyjával 
kiskorában eldöntötték, hogy zon
gorista lesz, és ugyan konkrét el
képzelése még nincs, de a tervei 
közöli továbbra is szerepel kap a 
zongora. Bejcziné Németh Tünde 
elmondta, hogy Viola az elérhető 
120 pontot megszerezte, az elvárá
sokhoz képest maximálisan teljesí
tett. Az adolt pillanatban a tudás, a 
sok gyakorlás, a lélekjelenlét és a 
szerencse is hozzájárult a kiemel
kedő szerepléshez. 

Szabó Krisztina a Gáyer Gyula 
Általános Iskolába jár. ó először 
hegedült, majd a testvére révén 
megtetszett neki a zongora, így 
mosl a két hangszert együtt tanulja. 
Számára is nagy meglepetés volt az i 
eredmény. Örömükben - na meg az 
izgalom hatására - a verseny végén 
a két kislány együtt sírt. Dr. Tóth 
Lajosné szerint a zsűri nagyon kri
tikus szemel figyelte és értékelte a 
versenyt. Magas voll a mérce, na- | 
gyok voltak az elvárások. De ma
gas volt a színvonal is, kiváló pro
dukciók közül válogathattak. 

Gyerekek és tanáraik közös 
munkája és öröme ez a szép ered
mény. Tulok G. 

Ünnepi istentiszteletek 
Római Katolikus Plébánia, Celldömölk 

Nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat: este 19 órakor istentisz
telet. 

Húsvét első és misnapján: reggel 7 órakor, fél 9 órakor és 10 
órakor, este 19 órakor istentisztelet. 

Római Katolikus Plébánia, Alsóság 
Nagycsütörtök: este 18 órakor ünnepi mise, oltárfosztás. 
Nagypéntek: 15 órakor istentisztelet passióval. 
Nagyszombat: 18.30 órakor szertartások - ünnepi mise. feltámadási 

körmenet. 
Húsvétvasárnap és hétfő: 10 órakor ünnepi nagymise. 

Református Egyházközség, Celldömölk 
Nagypénteken 18 órakor istentisztelet. 
Húsvét első és másnapján 10 órakor istentisztelet. Minden alkalom

mal úrvac soraosztás. 
Evangélikus Egyházközség, Celldömölk 

Nagycsütörtökön este 6 órakor esti istentisztelet úrvacsoraosztással. 
Nagypéntek délelőtt 10 órakor istentisztelet, úrvacsoraosztással. 

Esle 6 órakor passiói istentisztelet 
Nagyszombaton este 6 órakor esti istentisztelet. 
Húsvélvasárnap délelőtl 10 órakor ünnepi istentisztelet, úrvacsora

osztással. Este 6 órakor istentisztelet. 
Húsvéthétfőn délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosz

tással. Este 6 órakor istentisztelet. 
Evangélikus Egyházközség, Alsóság 

Nagypénteken délelőtt 10 órakor istentisztelet Alsóságon. 
Húsvét első napja: 8.30 órakor istentisztelet Izsákfán, 10 órakor 

istentisztelet Alsóságon, 14 órakor istentisztelet Kisköcskön, 15.30 
órakor isteniisztclet Kamondon. 

Húsvét másnapján: 10 órakor istentisztelet Alsóságon, 13.30 órakor 
istentisztelet Zalameggycsen, 15 órakor istentisztelet Rigácson. M i n 
den alkalommal úrvac soraoszt is. 

AMBROZIANUS HÚSVÉTI DICSÉRETE 

A sarkon már hajnal remeg, 
A nappal jár a földeken. 
Fény nyilai tündöklenek, 
Fussanak a kísértetek! 

Az éjnek réme hulljon el. 
Lé lek-szorongás múljon el. 
Mind. amit az éj homálya szült, 
Bűn és borzalom haljon el. 

S amaz utolsó reggelen. 
Melyért virrasztásunk eseng. 
Ömöljön egykor fénye majd. 
Miért ma énekünk sóhajt. 

Dicsérjük az örök Atyát, 
Dicsérjük egyszülött Fiát, 
S a Leiket, a Vigasztalót 
Most és örök időkön át. 

ERDÉLYI HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ 

Jóreggell azoknak, akik itt lakoznak, 
Verset mondanék, ha meghallgatnának. 
Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel 
Áldják hát az Istent hangos énekléssel. 
Áldom én is ezért, mert ma húsvét napja 
Virradt mireánk, áldott szent órája. 
Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejéből 
Az illatozó rózsák virágos kertjéből. 
Azt kívánom most, még sokáig éljenek. 
Sok boldog húsvétot vígan megérjenek. 
Kárt. bút. bánatot sose szenvedjenek. 
Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek 

ÉRTESÍTÉS 
A MÜLLEX KFT. 

értesíti a tiszteli lakosságot, 
hogy a hétfői hulladékszállítási nappal 

érintett városrészen 

1998. április I3-a, 
húsvét hétfő helyett 
1998. április 14-én, 

kedden lesz hul ladékszál l í tás . 

Hírek a KMK-ból 
- Április 17-ig Hihetetlen csodabogarak a 

trópusi őserdőben címmel kiállítás nézhelő 
meg, mindennap 9-17 óráig. 

- 19-ig megtekinthető a Diósgyőri Képző
művészeti Stúdió vándorkiállítása. 

- 11-én 10 órától húsvéti tojásfestés gyer
mekeknek. 

- 18-án 19 órakor a veszprémi Petőfi Szín
ház Karinthy Frigyes: Tanár Úr kérem c ímű 
vígjátékát adja elő. 

- 21-én 17.30-kor Pap Rita és Bodnár At
tila koncertje gyerekeknek. 

- 23-án 14 órakor a Tündér Erzsébet című 
népmesejáték gyermekeknek a Duna Mű
vészegyüttes előadásában. 

- 30-án 18 órakor jótékonysági műsor a 
Celldömölki Mozgássérüllek Egyesületének 
javára. Közreműködik a Gáyer Gyula Általá
nos Iskola irodalmi színpada Némethné Ori 
Irma tanárnő vezetésével. Oláh László elő
adóművész, Wendler Magdolna és Wendler 
Ibolya zenetanárok. 

Gy. G. 
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A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai 
Celldömölk városban - a korábbi évek hagyományainak megfele

lően - 10 szavazókör fog működni. 
A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör

vény 23. §-a alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és pót
tagjainak az alábbi személyeket legutóbbi, április l-jén megtartott 
ülésén megválasztotta. 

A szavazatszámláló bizottságok további egy-egy tagját a választó
kerületben jelöltet, iletve listái állító je lö lő szervezet, illetőleg a füg
getlen jelölt bízza meg. A szavazatszámláló bizottságnak legalább öt 
tagból kell állnia. Alakuló ülésükön választott tagjaik sorából elnököt 
választanak. 

A most megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok esetében 
folyamatosan vizsgálni kell, esetükben nem keletkezett-e összeférhe
tetlenség. Ha igen, akkor helyébe a póttag lép. 

A bizottságok választott tagjai a következők: 
7. sz. szavazókör: Mészáros József, Lenner Jó-
Lőwinger György, Mester- zsef, Dörnyei Lászlóné. 

6. sz. szavazókör: 
Tarrósy Imre, Rozmán László, 

PethŐné Somlai Ibolya. 
7. sz. szavazókör: 
Boznánszky Lászlóné. Szabó 

Istvánné, Vörös Imréné. 
8. sz-. szavazókör: 
Maár Katalin, Ölbei Ferencné, 

Kéri Józsefné. 
9. sz. szavazókör: 
dr. Varga Gáborné, Győri Ele-

mémé. Somogyi DezsŐné. 

10. sz. szavazókör: 
Bódai József, Kosztolánczi 

Mária, Baracskai József. 

Póttagok: 

1. Piri Gyuláné 
2. Pálné Horváth Mária 
3. Szomjú Lászlóné 
4. Nemes Zoltán 
5. Soósné Imre Gyöngyi 
6. Fárkasné Zsámboki Csilla 

A 4. számú, sárvári székhelyű országos egyéni választókerületi 
választási bizottság celldömölki illetőségű tagja Kovács Károlyné 
dr., póttag dr. Smidéliusz Sándor. 

házy Ernőné. Nagyné Tóth And
rea. 

2. sz. szavazókör: 
Pajor Katalin. Németh Zoltán, 

Zsámboki Zoltánné. 
3. sz. szavazókör: 

4. sz. szavazókör: 
Bcbesi Józsefné, Vass László

né, Dénes Károlyné. 
5. sz. szavazókör: 
Danka Imréné, Bödör János. 

Lökkösné Varga Alíz. 

Még egyszer az ajánlószelvényekről 

Mezőgazdasági fórum Jánosházán 
Kis Zo l tán , a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási 

államtitkára 1998. április 15-cn 19 órakor mezőgazdasági fóru
mot tart Jánosházán a Művelődési Házban. Házigazda: dr. Göde 
György, az SZDSZ országgyűlési képviselőjelöltje. 

Az országgyűlési képviselő-
jelöltségért indulóknak 750 érvé
nyes ajánlócédulát kell össze-
gyűjteniük ahhoz, hogy a hivata
los jelölőlistára felkerüljenek. Az 
ajánlócédulákat április 17-én 16 
óráig kell leadni a választási b i 
zottságoknál. A választási irodák 
számítógéppel ellenőrzik a cédu
lákat, csak a hibátlanul kitöltött 
szelvényeket hitelesítik. Az a hi 
teles ajánlószelvény, amelyre a 

választópolgár ráírja a lakcímét, 
a személyi számát, a képviselő
jelölt nevét, a je lölő szervezet ne
vét (vagy azt, hogy független), és 
saját kezűleg aláírja. A választási 
bizottság három napon belül dönt 
az ajánlócédulák érvényességé
ről, utána vehető nyilvántartásba 
a jelölt. Április 20-ára válik is
mertté, hogy Vas megye öt egyé
ni országgyűlési képviselői he
lyéért hányan indulnak harcba. 

Képviselőjelöltek Kemenesalján 
Lapzártánk idején javában zajlott az ajánlószelvények ellenőrzése, a jelöltek regisztrálása. A 

végleges, a május 10-ei választásokra készülő szavazólapokon szereplő névsort a következő lap
számunkban közöljük. 

Eddigi ismereteink szerint a 4. számú (Celldömölk-Sárvár) választókerületben az Együtt Ma
gyarországért Unió Simonics Pál vállalkozót, a TESZ megyei szervezetének soros elnökét, a 
FIDESZ-Magyar Polgári Párt és a Magyar Demokrata Fórum Kovács Ferencet, a fiatal 
demokraták megyei szervezetének elnökét, a Független Kisgazdapárt Velekey József gépésztech
nikust, a Kereszténydemokrata Néppárt dr. Dénes Tibort, Sárvár polgármesterét, a párt megyei 
elnökét, a Magyar Demokrata Néppárt dr. Gömbös Ferenc jánosházi fogorvost, a párt megyei 
elnökét, a Magyar Szocialista Párt Szabó Lajos jelenlegi országgyűlési képviselőt, a Munkáspárt 
Bódi Miklóst, a rábapatyi alapszervezet titkárhelycttesét, a Szabaddemokraták Szövetsége dr. 
Göde György orvost indítja képviselőjelöltként. (A pártokat, illetőleg szervezeteket ábécé sorrend
ben közöltük.) 

FELHÍVÁS 
V Á L A S Z T Á S I K A M P Á N Y T 

S Z E R V E Z Ő K R É S Z É R E 

Ezúton kérünk mindenkit, szervezete
ket és magánszemélyeket, hogy a válasz
tási kampány időtartama alatt városunk 
területén csak az arra kijelölt helyeket 
használják plakátok és hirdetések kifüg
gesztésére. Amennyiben nem hirdető
oszlopon vagy hirdetőtáblán helyezik el 
a plakátokat, úgy az szabálysértési eljá
rás lefolytatását vonja maga után. 

Polgármesteri Hivatal Celldömölk 

Kampánycikkek ingyen a következő lapszámban 
Felhívjuk a jelöltek figyelmét, hogy a ko

rábbi választások gyakorlatának megfelelően 
az Új Kemenesalja tulajdonosa és kiadója, a 
Celldömölki Polgármesteri Hivatal ingyen 
felajánl egy teljes újságoldalt minden egyes 
jelöltnek programja, illetőleg saját személye 
bemutatására. A bemutatkozó cikkeket ter
mészetesen nem lapunk munkatársa, hanem 
az illető jelölt, illetve kampánystábjának va
lamelyik tagja írja. így annak tartalmáért szer
kesztőbizottságunk felelősséget nem vállal. 

A kampány cikk eket egyidőben, a lapstruk-
'úra kívánalmainak megfelelő elhelyezéssel 
és sorrendben az Új Kemenesalja április 23-
án megjelenő számában 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 kampánytevékcnységtől. Mindezen meg
fontolások szerint a választás második fordu
lója elolt, 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 címérc. 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 
természetesen az ingyen kínált oldalnyi ter
jedelem mellett további közlemények is meg-
jelentethetők. 

A hirdetés díjait lapunkban rendszeresen 
meg lehet találni. 

A szerkesztőbizottság fenntartja magának 
a jogot, hogy a kampány gyűlésekről és más 
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. 

A Szerk. 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk 
Az Új Kemenesalja önálló írások sorozatával emlékezik meg az 

184S-49-es Forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról. 
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljai történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézése-
vei, másfelől a Jelenkori megemlékezések minél teljesebb köríí 
bemutatásával híradások, tudósítások formájában. 

Kérünk tehát mindenkit, különösen Is Kemenesalja települé
seinek krónikásait, küldjék el megemlékezd írásaikat. Biztatjuk 
továbbá a művelődési és oktatási intézmények, rajtuk kívül ter
mészetesen minden más szervezet vezetőit, küldjenek részletes 
programokat a tervezett megemlékezésekről és más események
ről. Legyen ez az oldal egész éven át, s talán még jövőre is a 
szabadságharc megidézésének színtere. A Szerk. 

Vönöck 1848-as huszárőrmestere: Szili Pál 
A vönöcki evangélikus temetőben sűrű 

bokrok és fák övezte helyen található Szili 
Pál sírhelye, egyszerű síremléke. 

K i volt Szili Pál? 
Keveset tudunk életéről, ő az, akinek em

léke, neve fennmaradt falunkban e korszak 
hőseiről. A Vönöck község törtenete című 
krónikában találhatunk utalást arra, hogyan 
érintették a falu lakosságát az 1848-as ese
mények: ..Községünk lakossága 1848-49-
ben sem maradt tétlen, képviselői ott vannak 
a szabadságért küzdők első soraiban. 1848. 
május l-jén megválasztott Vas megyei B i 
zottságban Vönöck községet Márton Pál és 
Nagy Károly képviselték. A szabadságharc 
idején községünk lakói fiaikat is elküldik a 
haza védelmére, akiket a 7., a 44. és a 45. 
honvéd zászlóaljakba soroztak be. Ezek a 
honvédek kél ízben jutottak szerephez. Elő
ször a horvátok betörésekor Meszlen környé
kén. Másodszor 1849 nyarán, amikor Mura
szombat felé irányították Őket. Majd mikor az 
osztrákok júliusban végleg megszállták Vas
vármegyét, a mi vidékünkön a szabadságharc 
teljesen véget ért. 

Községünk egyik tanítója. Szili Pál huszár-
őrmestcrkénl vett részt a szabadságharcban. 
Községünk lakossága sokat és nagy tisztelet
tel beszélt róla. Szakállt viselt, mivel az arcán 
kardvágás volt, hogy azt eltakarja. A vönöcki 
temetőben van eltemetve, sírját az iskolás 
gyerekek ma is gondozzák, utcát is neveztek 
el róla a községben." 

Az Evangélikus Lelkészi Hivatalban fellel-

i \vVl i f t - / , - - i)J  

hciő halotti anyakönyv szerint S/.ili Pál evan
gélikus tanító 1825-ben született, és 1892. 
február 15-én, 67 éves korában halt meg. 

Nagyon kevés írásos emlék maradt az utó
kor számára, kép sem készüli Szili Pálról. 
Milyen volt az arca? Hogyan képzelheti el 
egy mai diák a 48-as huszárőrmcstert, a taní
tót? 

Az iskola rajzszakkörös tanulói próbálták 
elképzelésüket formába önteni. Két portré a 
legsikerültebbek közül, melyek legjobban 
megfelelnek e soroknak: „így mondták: Meg

tanította a gyerekeket becsületre, nagyon ke
mény ember volt, de jó tanító." 

Szili Pál emlékét őrizzük; minden évben -
ha az időjárás „engedi" - a március 15-ei 
iskolai ünnepélyünket az evangélikus teme
tőben tartjuk, sírjára virágot helyezünk el. 

Kegyelettel és büszkeséggel emlékezünk 
Vönöck 48-as huszárőrmesterére, a község 
volt tanítójára. 

(Képeink: Kékvölgyi Noémi és Koloszár 
Tivadar rajza.) Horváth Ferencné 

igazgató 

SMIDÉLIUSZ BÁLINT 

A szerelem távolsága 
Másodikos koromban Petőfi verséi betűzgettem az olvasókönyvem

ből: „Itt van az ősz...". Gvitla bátyám kíváncsian hajolt fölém: 
-Nicsak. te meg ennek a szerelmi szélhámosnak a versét tanulod? 
Nem tudtam, mire gondolt. 

* 
Még húsz éves sem volt, bejárta az országot és mindenhol egy szép 

kislányka volt az ihletője. Az én falumban, Csöngén élt Csáfordi Tóth 
Ferenc nyugalmazott huszárőrnagy, földbirtokos. Osszejárósak voltak 
az ostffyasszonyfai Salkovics mérnökékkel, akiknél Sándor '39 nyarát 
töltötte. (Legalábbis így mesélte az öregapám.) No, hát az ö Rózsa 
lánya szép volt, de előkelő is. A Salfon-icsékrud nyaraló költöifjonc 
pedig szegény, 

Petőfi hamar beleszokolt a gondudan úri életbe. Otthonosan mozgott 
a jómódúak társaságában. így ismerte meg Rózát. Csodálta őt, verseket 
írt hozzá. Róza azonban figyelemre sem méltatta. 

A fiú noj)i sétája Ostffy asszonyféiwl Csöngére vezetett, csak liogy 

láthassa. Mindig emlegette: ..Csönge közelebb van Ostffy asszony fához, 
mint Ostjfyasszonyfa Csöngéhez." 

Igen. a szerelmes szíve gyorsabban vitte, mini hozta őt. 
Petőfi azonban a szünidő végén egyaránt távol került Ostffyasszony-

fától is, Csöngétöl is. Méis vidékeken, más lányokhoz sietett szerelmes 
szívvel. R pár hét emlékét azonban mindig Őrizni fogják nagyapáink 
történetei. 

* 
Ostffy asszony fán lakunk, épp abban az utcában, melyben Salko-

vicsék háza állt és áll ma is. Ha a költőt emlegetjük - például ma
gyarórákon - eszembe jut, hogy egy nyáron ott lakott az utcánk 
végén. 

A Magyar írók Nemzetközi Szövetsége és a társult szervek, a 
Nemzetközi Petőfi Irodalmi Társaság pályázatot hirdettek a Pető
fi-évforduló tiszteletére. A pályamunkák műfaja: Petőfi-legenda, 
vers, próza. 

Általános iskolások próza kategóriájában I V . helyezést ért el az 
ostffyasszonyfai általános iskola három, 6. osztályos tanulója: Smi-
déliusz Bálint, Mátis Zsuzsanna, Berghoffer Milán. Március 7-én 
Egerben került sor a díjak átadására. 
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„Jó közösség kovácsolódott össze 
Az egyházi iskoláról nyilatkozik Czupor Attila és Szele Zsolt 

Immár négy éve működik 
városunkban a Szent Benedek 
Katolikus Általános Iskola, ám 
az ott tanuló gyerekeken - és 
szüleiken - kívül kevesen Isme
rik az intézmény belső életét. 
Munkájukról, céljaikról kér
deztük az iskola Igazgatóját, 
Czupor Attilát. 

- Tavaly harminc gyereket 
írattak be hozzánk. Évről évre 
többen jelentkeznek iskolánkba. 
A kezdetekkor nem láthattuk, 
hogy igazából mekkora érdeklő
désre számíthatunk. Azokban a 
szülőkben született meg az igény 
aZ: egyházi iskola iránt, akik iga
zán élik a keresztény életet. Dön
tően befolyásolja az iskolavá
lasztást az, hogy a szülők érték
rendjében hol helyezkedik el a 
keresztény nevelés. A legfőbb tá
mogatást azonban a nagyszülők
től kaptuk. Ők még emlékeztek a 
Celldömölkön néhány évtizeddel 
ezelőtt működő katolikus iskolá
ra. Hogy mennyire aktuális volt 
a régi hagyomány felelevenítése, 
az. az évek során beigazolódott. 
Az iskola fenntartója a püspök. 
Ö gondoskodik a zavartalan mű
ködésünkről. Emellett számítunk 
az önkormányzat segítségére, tá
mogatására is. Ezúton is köszön
jük, amit idáig értünk tettek. 

- Milyen szempontok szerint 
verbuválódott a tantestület? 

- A keresztény iskolában há
rom fontos dolgot tartunk szem 
előtt: a keresztény életvitelt, a ta
nár példaadó személyiségét és 
természetesen a szaktárgyi tudá
sát. Ezt a hármas egységet nehéz 
megtalálni. A legfontosabbnak a 
szakmai tudást tartjuk, de a pe
dagógusnak mindenképpen el 
kell fogadnia a keresztény neve
lés elvárásait. Személyisége dön
tő szerepet játszik a gyermekek 
fejlődésében, ezért csak a hiteles 
pedagógus válhat a tanulók sze
mében példaképpé. 

- Ezt elég nehéz lehet megol
dani, hiszen csak később derül ki 
a pedagógus rátermettsége. 

- A nálunk dolgozó tanárok jól 
működő keresztény közösségek
ből kerültek az iskolába, és szak
mai tudásuk is magas színvonalú. 
Jó közösség kovácsolódott össze. 

- Miért éppen Szent Benedek 
az iskola névadója? 

- Ennek két oka is van. Első 
számú tanítónk Krisztus, és a ta
nításban az egyik leghitelesebb 
követője Szent Benedek volt. 
Ezért lett példaképünk és isko

lánk névadója. A másik ok pedig 
az, hogy bencés rend működött a 
városban. Az oktatás mellett fel
adatunk, hogy egy végső célt 
mutassunk a gyerekeknek. Jé
zust, akinek példája állandó, 
örök, nem a kor szelleméhez és 
erkölcséhez alakul. 

- A hittanórákon k(vül miiven 
lehetőség van a keresztény érté
kek megismertetésére? 

- A tanár személyiségén ke
resztül kell érvényesülnie min
den tanórán. A hit és a szeretet 
egységének még az iskolán kívü
l i találkozásokban is hatnia kell. 

- Ahhoz, hogy valaki az isko
lába kerülhessen, milyen feltéte
leknek kell megjelelnie? 

- Bárkit szívcsen fogadunk. 
Amelyik család igényli ezt a 
másfajta nevelési, ide írathatja a 
gyermekéi. A régi katolikus isko
lák elit iskolák voltak. Nekünk 
nem célunk, hogy csak a legjobb 
képességű gyermekekkel foglal
kozzunk. 

- Egy iskola mindig hónapok
kal előre tervez. Mi várható a 
'98-as tanévben? 

- Az elmúlt években a szülők 
bizonytalanok voltak, nem tud
ták, hová írassák be a gyerme
küket. Ez elsősorban a városban 
fellépőépülctgondokból adódott. 
A régóta húzódó kérdés idén 
megoldódolt: minden iskola nyu
godtan készülhet a következő 
tanévre, és a szülők is lelkiisme
retük szerint választhatnak. A je
lenlegi iskolaépület teljes átala
kítására és modernizálására kerül 
sor, és egy új tornaterem felépí
tését is tervezzük. A közeljövő
ben ennek anyagi háttere is adott 
lesz számunkra. Terveinket a 
szülőkkel még a beiratkozás clőtl 
ismertetjük. Az osztályok számá
nak emelkedésével a tantestület 
bővül, de szakmai szempontból 
nem fogunk elmaradni az orszá
gos igényektől, elvárásoktól (pl.: 
az informatika fejlődése és a 
nyelvtanulás). Mindkét területen 
magas óraszámban tanítunk, és a 
következő tanévtől ehhez megfe
lelő tárgyi feltételek is biztosítva 
lesznek (új számítástechnika te
rem, nyelvi labor). A keresztény 
nevelésben pedig fontosnak tart
juk azokat a lerülcicket, amelyek 
a gyerekek későbbi boldogságát 
segítik elő. Ilyen például a társas
tánc tanulása, amelyet beépítet
tünk a pedagógiai programunk
ba. Költségeit az iskola vállalja 
magára. A mai diszkókból hiány

zik a tánckultúra, és sajnos ez a 
világ ma már a társadalom fertő
je. Olyan hely, amelyik, nem sze
retnénk, ha az itt tanuló gyerekek 
törzshelyévé válna. Iskolánk fel
adata inkább az, hogy láttassa a 
gyerekekkel a világot, a maga te
remtett szépségében és igazságá
ban. Hangsúlyozzuk egymás ér
tékeinek megbecsülését, ember
társaink szeretetét. A felnövekvő 
generációnak hitelesen kell is
mernie a múltat, és tisztelnie kell 
a hagyományokat. Fontosnak 
tartjuk, hogy a világért és a kö
zösségért, amelyben élnek, min
denkor áldozatokat tudjanak hoz
ni. Krisztus példájából lanulva. A 
gyermekek értékcinek kibonta
koztatása mellett szeretnénk 
megszólítani a családokat, hiszen 
az iskola mellett a család az egy
ház elsődleges nevelési intéz
ménye. 

A Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskola megalakulása 
óta kapcsolatban áll a celldö
mölki egyházközséggel. Az in
tézmény és az egyházközség vi
szonyáról Szele Zsoltot, az egy
házközség képviselő-testületé
nek világi elnökét kérdeztük. 

- Há van, egy iskolabizottság 
és egy működtető, akkor az egy
házközségnek csak szellemi és 
lelki támogatást kell nyújtania. 
Az iskola szerves része az egy
házközségnek. Az egyháznak 
negyven évig nem voll tevékeny 
ifjúsága, most pedig már a szülők 
is bekapcsolódnak az egyház
község életébe. 

- Konkrétan miből áll ez? 
- A gyerekek aktuális műso

rokkal leszik szebbé az egyházi 
ünnepeket. A szentmisében rövid 
színdarabbal elevenílik fel az ép
pen ünnepelt szent életét. Tevé
kenyen részt vesznek a miniszt-
rálásban is; a minisztránsok több 
mint fele az egyházi iskolába jár. 

-A gyerekeknek és a felnőttek
nek vannak közös programjaik? 

- Igen, vannak. Az egyháznak 
feladata, hogy a családokat 

összefogja, és közös programok 
szervezésével a gyerekek és a 
szülők közösségél eggyé ková
csolja. A nyáron több család is 
közös táborozáson vett részt, 
ezenkívül egynapos kiránduláso
kon szerezhetnek szép élménye
ket, ahol játékos formában isme
rik meg jobban egymást szülők, 
gyerekek és pedagógusok egy
aránt. 

- A szülők hogyan segíthetik 
az egyházközség munkáját? 

- Olyanok kapcsolódtak a l i 
turgikus munkába, akik eddig 
semmilyen formáhan nem vettek 
részt benne. A karácsonyi műsor 
lebonyolításában is segítettek. 
Nélkülük a volt Lázár-ház felújí
tását sem fejeztük volna be ilyen 
gyorsan. Ügy érzem, ezek a kis 
gyerekek szeretetükkel és lelke
sedésükkel közelebb hozták szü
leiket Isicnhez és az egyházhoz. 

Vwrasztó Tibor 

Ecset helyett ecet 
Lapunk egy korábbi számában 

hiba van az Eleink így csinálták 
című cikkben. Az ezüKitisztítás
ról írt szövegben ECET helyett 
ECSET jelent meg. 

Elnézést kérünk. 

j MÁRVÁNY \ 
MUNKARUHA, 

C S E M P E , JÁRÓLAP 
KISKERESKEDÉS 

Celld., Mikes K. II. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csapleiepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járólapragasztók. 

Szeretettel várjuk 
\ kedves j 
A vásárlóinkat! / j 

Első osztályosok beíratása 
Értesítjük a kedves szülőket, hogy az általános iskolákban 

Celldömölk város területén az első osztályosok beíratásának 
időpontját az önkormányzat az alábbiak szerint határozta 
meg: 

Április 16-án, csütörtökön reggel 8 órától 12 óráig, 
délután 13 órától 17 óráig, 

április 17-én, pénteken reggel 8 órától déli 12 óráig. 
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Az Új Kemenesalja postájából 
Lehetetlen nincs, csak tehetetlen... 

Az Új Kemenesalja 1998. március 12-i 
számát olvasva megdöbbentett Füzesi László 
képviselő azon bejelentése a testületi ülésen, 
mely szerint 16 százalékos tiszteletdíj-eme
lést javasol a polgármeser, alpolgármester és 
a képviselő-testület tagjai részére. 

Még rá gondolni is szörnyű, mi lett volna, 
ha nem szavazzák meg maguknak! 

Gratulálok! A semminek is tudnak Örülni, 
és a negatívumokat is tudják díjazni. Teszem 
ezt azért, mert komoly egzisztenciával ren
delkező képviselők rá vannak utalva az 
amúgy is deficites költségvetés dézsmálására. 

Gratulálok! Hisz a polgármester úr is mi 
nősítette az egyházi ingatlanok ügyében tör
tént gyors döntésüket, gyorsan tehát tudnak 
dönteni, hogy jól is - arról nem nyilatkozott. 
Szavazásból mindenesetre ötös. Ez észreve
hető az egészségügy és az oktatás terén. M i -

„Elhatároljuk magunkat" 
Tisztelt Szerkesztőség! 
A Kereszténydemokrata Néppárt elhatárol

ja magát az Új Kemenesalja március 26-i szá
mában megjelent „Makkos István polgármes
ter postájából" című cikkben közölt névtelen 
levél írójától, és annak felfogásától. Úgy gon-

Hallgatóztam... 
Tudom, hogy ezen cselekedetemet a leg

enyhébb erkölcsi mércével is gyalázatosnak 
lehet minősíteni, de mentségemre szóljon, 
hogy akaratomon kívül tettem, amit teltem. 
Egészen pontosan nem is hallgatóztam, csak 
fültanúja voltam egy beszélgetésnek Celldö
mölk egyik nagy bevásárlóközpontjában. 

Miközben válogattam, nézegcitem. pénz
tárcánk szűkös lehetőségeihez mért árut ke
restem a közkedvelt üzletben, azalatt mellet
tem két fiatal cladónő rakodott le egy kocsi
ról, és beszélgettek. A beszélgetés valahogy 
így hangzott: „Nekik adják azt a gyönyörű 
épületet egyházi i sko lának ." Ezt a szót kü
lönösen is hangsúlyozta. „Felháborító, hiszen 
azért tartunk ott, ahol tartunk, mert a papok 
még mindig tartják a markukat," 

Kedves Eladónő és társai, akik hasonló
képpen gondolkodnak! 

Önöknek valószínű azért ilyen lesújtó a vé
leményük rólunk, mert egy olyan korban ne-
vclketck, nevelkedtünk - mert hiszen én is - , 
amely kornak sokkal inkább köszönhető, 
hogy olt tartunk, ahol tartunk, mint a markát 
nyújtogató papoknak. Ez a mondat, amit 
akarva-akaratlan meghallottam, akár idézet is 
lehetett volna egy-egy, a 70-es, 80-as évek 
elején készült Világnézetünk alapjai c ímű 
tankönyvből, avagy bármilyen más „irodal
m i " alkotásból, amely azt a rendszert ideoló
giailag támogatta. 

Csakhogy már nyolc esztendő eltelt azóta, 

nősíthetetlen az úthálózatunk, nincs stran
dunk, uszodánk - ezeknek sajnos nem tudunk 
örülni. 

Van Penny Marketünk, lesz új sportpá
lyánk - aminek ö n ö k közül nem tud minden
ki örülni. Igaz, nem teltek érte sokat, de nem 
is sikerült meggátolni - így hát megérdemeli 
a 16 százalékkal emelt járandóság. Páratlan 
természeti adottságunkat, a Sághegyet nem 
képesek méltóan menedzselni. 

Megtettek annak érdekében mindent, hogy 
a konkrét célt megvalósítani szándékozókat 
elijesszék, és Celldömölkön csak az eltévedt 
átutazót üdvözölhessük. 

Jó lenne, ha a választópolgárok a megszűnt 
Lchclctlen című műsor hclyctl a városi tv mű
sorában láthatnák a képviselő-testületi ülése
ket, a celldömölki „Tehetetlent". 

Kovács Miklós Celldömölk, Belovári u. 4. 

doljuk, azt írhatta bárki, de egy komoly ke
resztény szemléletű ember semmiképp. Nem 
kenyerünk az átkozódás, ehelyett Polgármes
ter Úrnak és Családjának jó egészséget kívá
nunk, az ünnep közeledtével pedig a lap min
den olvasójának áldott és békés húsvétot! 

Tisztelettel: Herényi László 
a KDNP helyi szervezetének elnöke 

hogy ennek az ideológiának a támogatására 
nincs szükség. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy most mindenkinek, gondolkodásától, 
meggyőződésétől függetlenül az ellenkező 
oldalt kellene támogatnia, mert ez pontosan 
olyan hiba lenne, mint amit az egypártrend
szer idején elkövettek. Azt azonban minden
képpen kell, hogy jelentse: legalább megpró
bálom meggyőződésemtől, érzelmeimtől füg
getlenül objektíven szemlélni a dolgokat, és 
azokról így véleményt formálni, mert ez már 
nem tilos, és mert ez jellemzi egy európai 
ember gondolkodását. 

Nem tudom - kedves Eladónő - , mielőtt 
magában ezt a véleményt megformálta, cl-
gondolkozott-e azon. hogy kinek és miért 
„tartják a markukat még mindig a papok?!" 
Ha nem gondolkozott még cl , akkor segítek: 
a 40-cs évek végén és az 50-cs évek elején 
az egyházaktól gyakorlatilag mindent elvet
tek annak a rendszemek a kiszolgálói, akik 
Önt és engem is tanítottak. Azt mondtam, 
hogy az egyházaktól és nem a papoktól, így 
tehát többek közölt az Ön szüleitől, nagyszü
leitől, őseitől. 

Olyan épületeket és egyéb ingatlanokat, 
amelyeknek a felépítése, fenntartása - sem
mivel sem könnyebb gazdasági viszonyok 
között, mint amiben most élünk - kemény 
próbatételt és helytállást jelentett elődeink
nek. A papok, amikor mosl a markukat nyújt
ják, nem maguknak, hanem Önnek, az ö n 
gyermekeinek és unokáinak próbálják visz-
szaszerezni jogos tulajdonukat, amelyekért az 
ö n ősei is, nyilván nem kevés könnyet, iz-

A felelős kiadó 
válasza 

Az Új Kemenesalja szerkesztőbizott
sága és a kiadó szívesen veszi azokat a 
véleményeket és észrevételeket, ame
lyek akár városunkkal, akár pedig az ön
kormányzat munkájával kapcsolatosak. 
Ez a levél - bár a képviselő-testületre 
nem valami hízelgő véleményt fogalmaz 
meg, és tartalmával mindenben egyet
érteni én sem tudok - stílusánál és han
gú latosságánál fogva közkinccsé tételt 
érdemel helyi újságunk hasábjain. Külön 
értékelendő, hogy írója nevét nem titkol
va vállalja a levél tartalmát. 

Meg kell jegyeznem azonban, hogy 
szerintem hasonló vélemény alkotásához 
az önkormányzat munkája jobban meg
ismerendő, és ha lehet, senki ne legyen 
telhetetlen, mert ami számunkra gazda
ságilag lehetetlen, azzal szemben sajnos 
a képviselő-testület is tehetetlen. 

Várjuk akár hasonló, vagy ha lehet, 
kedvezőbb vélemények, észrevételek 
megírását szerkesztőbizottságunknak, 
hiszen ezek megjelentetésével is érdeke
sebbé válhat újságunk. 

Makkos István 
polgármester, 
felelős kiadó 

zadságot és nem ritkán vért áldoztak. És mi- j 
ét? Azért, hogy például iskolákat hozzanak , 
létre, ahol színvonalas oktatás folyik, ahol ar- | 
ra törekszenek a pedagógusok, hogy ne pusz- I 
tán tanárok - a tananyag előadói - , hanem 
nevelók is legyenek. 

Ezekben az iskolákban személyes jó pél-1 
dával, általánosan elfogadott erkölcsi normá
kat, keresztyén emberi normákat mutatnak 
be. Itt nem csak egy osztályfőnöki órát, ha
nem minden lehetőséget megragadnak arra, 
hogy egy lelkileg és erkölcsileg elkorcsosult 
szülő-nemzedék lelkileg és erkölcsileg elkor
csosult gyermekei egészséges lelkű és gon
dolkodású felnőtt emberek lehessenek. Vagy 
pedig azért, hogy azok az idős, beteg embe
rek, akiket lelkileg és erkölcsileg elkorcsosult 
gyermekeik magukra hagytak, egy-egy 
visszakapott vagy újonnan épített otthonban 
„családra", szeretetre, együttérzésre, valódi 
otthonra találjanak. 

És nincs kizárva - kedves Eladónő - , hogy 
idős napjait Ön is egy ilyen otthonban lesz 
kénytelen eltölteni, és akkor nagyon nem lesz 
mindegy, hogy a papok tartották-e a marku
kat vagy sem. 

Kedves Eladónő és társai, akik hasonló
képpen vélekednek! 

Kérem a Mindenható Istent, hogy értesse 
meg Önökkel: nem Önök ellen, hanem Önö
kért éhink és végezzük nem kevés nehézség
gel teli - de hiszem, hogy így is áldott -
szolgálatunkat. 

Rostánt' Piri Magda 
evangélikus lelkész, Boba 
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Egy nap Nemeskeresztúron 
Vonatra szállok és az ablakból nézem a 

Marcal menti tájat, majd visszaútban az el
lenkező oldalra ülök, és reám köszön a Ság. 
A Marcalon túli falvak templomtornyai mu
tatják magukat, és egy-egy víztorony. A há
zak elbújtak valahová, pedig még nem zöl
dellt ki a vidék. Máskor nagyobb utakra in
dultam, olyankor mindig a nyomottság érzése 
feszített bennem. Hazajönni mindig feleme
lőbb volt. Sokmindent ismerek, a kerteket, a 
fákat is, mindennek szótlanul köszönök, ami
kor a nagy kanyarban Pálfától Jánosházára 
fordul a vonatom. A temető körül csend van, 
számos barátom nyugszik ott. A volt Kauten-
kcrt öreg fáinak egy része talán az idén is 
kihajt, örülök, hogy a téglagyári „gödörnél" 
fodrozik a víz. 

Ncmeskeresztúron ketten szállunk le, én 
ráérek, tíz órára várnak egy magasztos ügy 
érdekében, és még csak fél tíz lehet. Balla

gok, tarisznya a nyakamban, nézem a portá
kat. Akadnak hőven üres hajlékok, de látni 
rendezett, szép házakat, udvarokon kazlakat, 
pajtákat, górékat és egy-egy traktort is, és 
tisztaságot. Ebben a faluban bőven van em
lék, szenteket ábrázoló szobor. Megállok, és 
az egyik talapzaton olvasom: Kis-Czell. Ott 
készült valaha... 

Beérek közben a központba, mert van 
ilyen, rátekintek a millenniumi, hatalmas 
tölgyre, száz év kalendáriumára, rejtett év
gyűrűire. Megállok a hősi emlékmű előtt, 
csak az első világháborúban elesetlek neveit 
ludom leolvasni, a második világégésben ele
settekét koszorúk fedik. Rossz helyen van a 
kampó. Persze nem ezért jöttem... S ahogy 
ballagok az utcán, majd minden második ház 
előtt két-három személy beszélget, főleg 
asszonyok. Köszönésemet kedvesen fogad
ják, néznek utánam: ki lehet ez az idegen? A 
kocsmából kijön egy pirospozsgás, magas, 
megtermett, erős ember, kezében fröccsös 
pohár, tétovázásom miatt próbál segíteni. 

- Ki t keres, uram? 
- A polgármestert - válaszolom nyomban. 
- Menjen csak. az irodában van. 
A polgármester úr - szokásához híven -

íróasztalánál tevékenykedik. Ebédmegrende
lés néhány idős embernek, telefonok, aláírá
sok, pecsét. 

- Szeretek mindent magam rendezni, ez a 
biztos - mondja Szép József. Kiderül, egy 
szobrászt vár, haza kell mennie, hogy átöl
tözzön. 

Visszasétálok a kocsmába. Sört kérek. Né
hány délelőtti vendég van a helyiségben. A 
fiatal italboltos kérdezi: üveges sör vagy csa
polt legyen. 

- Van csapolt sör is? 
Mosolyognak. 
- Miért ne volna, uram? 
Kiszolgál és az egyik vendég mondja: is

merős vagyok neki. Lehet, hiszen sokat jár- tam ide. Előhozom Gyarmaty Miklós iskola
igazgató nevét, majd Ughy Imrét említem és 
másokat. Aztán „levetem" inkognitómat. 

A polgármester úr hamarosan megérkezik, 
nem nagyon tudok szóhoz jutni . Sorolja a ter
veit. Az udvaron magyarázza, hogy ide hidat 
kell építeni, amely átvezet majd a lapályon, 
ez fontos közérdek. Gond van bőven, de meg
oldják. A százéves iskolával is kezdeni kell 
valamit. 

Közben megérkezik a szobrász, Kiss Sán
dor Zscnnyérői. Szokásához híven, nevetve 
mondja, alig talált ide, kereste, hol is lehet ez 
a Nemeskereszt úr? Megbeszéljük a dolgain
kat, Bertha Bulcsú írónak készül az emlék
táblája. Korábban már írtunk erről. A szöveg
változatok kerülnek elő, a majdani felirat ter
vei, műveiből válogatva: „Neves írónak, pub
licistának"; „Ncmeskeresztúrra én mindig ha
zamegyek" (Ez tetszik leginkább a polgár
mester úrnak); „Az ember érzelmi lény, sod
ródó falevél, tünékeny fénysziget"; Utaz
zunk el Ncmeskeresztúrra, látogassuk meg a 
nagymamát, horgásszunk egy hétig a Marca
lon és akkor majd minden jóra fordul". És 
végül - ez tetszik a családnak: „Csak az em
lékfalvak, cmlckcmberek valóságosak." A 
szobrászunk is ezt ajánlja. 

Kimegyünk a Bertha család házához. Mé
regelünk, majd egyezségre jutunk. 

Az idő gyorsan elszaladt. Elköszön Kiss 
Sándor, mi meg ballagunk az állomásra Szép 
Józseffel, ő Jánosházára siel, én Cellbe. 

- Sok még a teendő, Jóska bátyám - kezdi, 
s én megint nem jutok szóhoz. Nem nehez
telek érte. Sorolja ügyeit - a szobrokat egy 
kivételével már restaurálták. De a híd, az nem 
kis falat. No meg majd a májusi ünnep, az 
avatás a Bertha-háznál. Például a műsor -
nincs a falunak tanítója, segítség kell, de 
vannak tehetséges fiatalok, szavalni tudók, 
éneklők. 

Vonatra szállunk. Jánosházán elköszö
nünk, és én kiválasztom a helyemet. Nézem 
a határt, az udvarokat, és fellűnik a Ság kettős 
csonkakúpja. Az egyik fa ágán óvatos lesben 
az egerésző ölyv mozdulatlanul figyel, még 
valójában nincs tavasz. Dala József 

Fotó: Hetényi L. 
Grafika: Nagy István 
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A szőlőben 

A februári tavasz kicsalogatta a gazdákat a hegyre. Sokan el
kezdték, néhányan pedig már be is fejezték a metszést. Dicséretes 
dolog a jó időjárás kihasználása, azonban azt nem szabad elfeledni, 
hogy az enyhe időjárás ellenére a biológiai kikelet még hátrább van. 
Reméljük, tartós és erős fagyok már nem lesznek, a megmetszett 
szőlők nem jönnek idő-nap előtt lébe, nem lesz rügyfakadás. Gon
doskodjunk még a támberendezések, karók, huzalok kijavításáról és 
pótlásáról. 

Készüljünk fel a lemosó permetezések szakszeríF elvégzésére. A 
mészkénlé szilárd változata a Báriumpoliszulfid, amely 5%-os tö
ménységben (0.5 kg szer 10 liter vízben), folyékony változata a Tio-
Sol (0.5 liter 10 liter vízben) lisztharmat fertőzött tőkefejek áztatás 
szerű lemosására ajánlott használni. 

Mindkét szer hatásosan gyéríti a takácsatkákat, a szőlő levélatka 
viszont viszonylagos védelmet élvez velük szemben, mert a rügyek 
belsejében telel. 

A Báriumpoliszulfidot célszerű előre beáztatni, felhasználás előtt 
nejlonharisnyán átszűrni, így sok szóró fej-eldugulást el tudunk kerül
ni. 

A Nevikén 3-5%-os oldata egyaránt jó lisztharmat-megelőzésre és 
atkagyérítésre. 

A Novenda 2%-os oldata a gombabetegségek mellett a pajzstetvek, 
hernyók és atkák ellen is használható. A lemosószerek közül az egye
düli erős méreg, élelmezésegészségügyi várakozási ideje 60 nap, ezért 
a vele kezelt szőlők alatt gyakorlatilag korai zöldségféle, vagy borsó 
nem termeszthető. 

A kedvező időjárás lehetőséget teremt a tápanyagok visszapótlására 
is. Szervestrágyából 2-2,5 kg mennyiséget adjunk négyzetméteren
ként. Műtrágya használatakor kombinált (kevert) műtrágyával egy
szerűbb a dolgunk, azonban figyelembe kell venni a komponensek 
halóanyag-arányát. Pétisóból és szuperfoszfálból 5-6 dg, kálisóból 
7-10 dg a négyzetméterenkénti ajánlott adag. Kombinált műtrágyából 
7-10 dg használata a célszerű. Mindegyik tápanyag féleséget 30 cm 
mélyen be kell juttatni a gyökerzónába. 

A gyümölcsfák körül 

Az almafák metszése szépen halad a jó időben. Itt is időszerű 
felkészülni a lemosó permetezésekre. 

Ügyeljünk arra, hogy permetezni csak fagymentes időszakban 
szabad. Az almatermcsűek lemosó permetezése kisebb figyelmet igé
nyel, mint a sokkal érzékenyebb csonthéjasoké. Felhasználható sze
rek: 

Agrol és Agrol Plusz 4-5%-os töménységben (4-5 dl szer 10 liter 
vízhez). 

BáriumpoliszuIfid 5%-os töménységben (50 dg szer 10 liter víz
hez). 

Gyümölcsfaolaj 5%-os töménységben (5 dl szer 10 liter vízhez). 
Gyümölcsfaolajjal csak erős kaliforniai pajzstetűfertőzés esetén indo
kolt lemosást végezni, de akkor is csak háromévenként szabad ismé
telni! 

Nevikén 3-5%-os töménységben (3-5 dl szer 10 liter vízhez). 
Novenda 2%-os töménységben (20 dg 10 liter vízhez). 
Barackfélék: 
Bordói por és lé 1%-os töménységben (1 dg/dl szer 10 liter víz

hez). 
Champion 50 WP 0,2-0,3%-os töménységben (2-3 dg szer 10 liter 

vízhez). 
Rczkén 650 FW 0.4-0,5%-os töménységben (2-3 dg szer 10 liter 

vízhez). 
Rézoxiklorid 50 WP 0,3-0,4%-os töménységben (3-4 dg szer 10 

liter vízhez). 
Réztartalmú szerekkel legkésőbben pirosbimbós állapotig szabad 

permetezni a fajták különböző rézérzékenysége és a perzsel és veszély 
miatt! 

A cseresznyében, meggyben és a szilvafélékben a Báriumpoliszul-
fid és a Novenda is használható az almaféléknél írtak szerint. 

A zöldségeskertben 

Átlagos időjárás esetén március közepétől a szabadföldön is meg
kezdhettük a kertészkedést. Elsősorban a reggeli hidegeket is elviselő 
zöldségféléket lehetett vetni, mint a kifejtőborsókat, petrezselymet, 
sárgarépát, pasztinákol, spenótot, hagymamagot, dughagymákat. A 
velőborsókat még ne vessük, ne erőltessük, ezek melegebb talajt igé
nyelnek. Az elmúlt évek szomorú tapasztalatai alapján az idén is 
fokozott figyelmet kell fordítani a talajlakó kártevők (drótféreg, pajor) 
elleni védekezésre. Környékünkön az idén rajzik a.májusi cserebogár. 
Ennek lárvája már nem károsít, hiszen a tavalyi kövér csimaszok most 
bogár alakban kelnek életre. A tojásrakás megelőzése érdekében fon
tos minél több cserebogarat a reggeli órákban a fákról lerázva meg
semmisíteni. Az enyhe tél miatt viszont várhatóan erős drótféreg és 
mocskospajor (porkukac)-kártétellel kell számolni. A talajlakó rovar
kártevők ellen használhatjuk a Basudin 5 G (35 g/m 2, vagy 1,5-2 
g/fm), a Diazinon 5 G (35 g/m 2), a Galition 5 G (30^0 g/m 2) és a 
Countcr 5 G (20-25 g/m 2) granulátumokat. 

A fólia alatt 

Az enyhébb időjárás korábbi kiültetésre ösztönzi a fóliázó terme
lőket, elsősorban a paprikapalánta-nevelőket. A fóliás palántanevelés 
nagyobb szakértelmet igényel, mint a szabadföldi. Első és legfonto
sabb alapszabály az egészséges vetőmag. A paprika és a paradicsom 
különösen érzékeny a dohánymozaik vírusra. A paprikamagokat 2%-
os, a paradicsommagokat 1 %-os nátrium-hidroxid oldatban kell ellene 
áztatni, majd bő hidegvizes öblítés után ismét megszárogatni. A meg
szárított magot TMTD-vel (3 g/kg vetőmag) kell csávázni. 

Az egyszer már használt palántaföld sok kórokozót hordozhat ma
gával. Ezért célszerű Basamiddal totális fertőtlenítést végezni. Ez a 
szer veszélyesebb (és nem azonos a közismert Basudinnal), ezért csak 
I I . kategóriás igazolvánnyal szerezhető be. Fontos a kezelt föld alapos 
kiszel lőztetése. 

A túlöntözés hatására is fellépő palántadőlés ellen Zineb 0,5%-os, 
Previcur 607 SL 0,15% + Chinoin Fundazol 500 WP 0,2%-os olda
tával, 2-2,5 l / m 2 mennyiséggel védekezhetünk. A levélbetegségek 
ellen 0,5%-os Rézoxiklorid 50 WP, 0,5-1,0%-os Bordói lé, vagy 0,2-
0,3%-os Champion 50 WP oldata hatásos. 

A kártevők közül az utóbbi években felszaporodott üvegházi moly-
tetű, vagy lisztecske okoz sok gondot. Megjelenését sárga színű, ra
gasztós felületű fogólappal figyelhetjük meg. Fontos a megjelenést 
követő azonnali védekezés 3-4 alkalommal, mert hihetetlen gyorsa
sággal szaporodik, folyamatosan! Ezért hiszik sokan, hogy nem lehet 
kiirtani. Jó hatású ellene az Actellic 50 EC 0,2%-os, a Nomolt 15 SC 
0.05-0,1%-os, az Applaud 25 WP 0,05-0,1%-os, a Sanmmitte 20 WP 
0.8-0,1%-os permete. 

A levéltetvek a hagyományos Pirimor ismételt alkalmazásával si
keresen leküzdhetők. 

A levéltetvek és az üvegházi molytetu elleni együttes védekezésre 
használható a Chess 25 WP. 

A dohánytripsz és a nyugati (kaliforniai) virágtripsz nem "kifejezet
ten a zöldségfélék kártevői, bár kétségkívül e kultúrákban is egyre 
komolyabban károsítanak. Megjelenésüket kék színű fogólappal ál
lapíthatjuk meg. Vegyszeres védekezésre az Evisect S és a Fendona 
10 EC 0,1%-os oldata alkalmas. 

A közönséges takácsatka minden növényt, a szélesatka a paprikát, 
a levélalka elsősorban a paradicsomot károsítja. Mindhárom fajt ered
ményesen küzdhetjük le speciális atkaölő készítményekkel. A Mitac 
20 0,3%-os, az Omile 57 E 0,25%-os, a Sanmitte 20 WP 0,1%-os 
töménységű permetlében hatásos. 

A lótücsök (lótelű) és a meztelen csigák sötétben károsító minden
pusztítók. Mindkét kártevő ellen eredményes a Galition 5 G csalétek 
1,5-3 g/fm kiszórása. 1 

Dr. Hollósy István 
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Kis-Czell és a Himnusz 
Januárban ünnepeltük a Himnusz születésének 175. évfordulóját. 

Ez az ünneplés azonban nagyon visszafogott volt, mind az írott 
sajtóban, mind a rádióban, s úgyszintén a televízióban is. Egyálta
lán nem volt méltó sem szerzőjéhez, Kölcseyhez, sem dallam- azaz 
zeneszerzőjéhez, Erkel Ferenchez. Inkább bántó volt, mint felemelő 
az elnagyolt, elsietett, „mielőbb tudjuk le" elgondolással készült 
kurta emlékező szó és színtelen mondat. 

Épületes volt hallgatni, milyen ámulással szólalt meg egyik-má
sik riporter, amikor elhangzott, hogy törvény által hivatalosan csu
pán alig pár éves a Himnuszunk! ,4 nemzet szívébe íródott és annak 
szívéből fakadó fohász volt és az is marad, amíg magyar él ezen a 
világon! Nem kellett hivatalos törvénnyel elrendelni, nemzeti him
nusszá tenni! Az pedig igazán az irodalomtudományok legfelsőbb 
csúcsa, hogy egyik irodalmárunk bölcsességéből napvilágra serkent 
az a megállapítás, miszerint Himnuszunk a „Megismerni a kanászt 
cifra járásáról" kezdető népdalnak a ritmusában gördülve sorjázik. 
Hogy ehhez mit szólna Kölcsey? Bizonyára nem azt, amit gondo
lok, de nem írom ide, hanem az ő modorában azt mondaná: Bará
tocskám! Engem erre a 130. zsoltár gondolatai ihlettek, amint ezt 
az értök fel is ismerték! 

Az, hogy a Himnusz milyen korán és milyen korszakában lett a 
nemzeté és a népé, nagyon felcmelően és szívhez szólóan igazolja 
éppen a mi számunkra itt, a mi városunkban egy, a múlt századból 
tényként ránk maradt, korabeli folyóiratban olvasható tudósítás. Az 

én szívem átmelegedett tőle, és szeretném, ha az olvasók szíve is 
átmelegedne, magyarságtudatuk, nemzeti érzésük erősödne. 

A Bach korszak után, de még a kiegyezés előtt vagyunk! A sebek 
még sajognak a szabadságharc leverése miatt, a gyász a sok kivég
zett hazafi családjában még teljes enyhet nem talált. De Kis-Czell-
ben 1860. május l-jén a Koronában a horvát szűkölködők javára 
műkedvelői hangversenyt tartottak. Épülésünkre legyen itt a műsor: 
.Magyar változatok zongorán; a Hazáról Petőfitől; Lesz még jobb 
világ, andalgó; Népdalok; Honfidal Petőfitől; Árpád Garay költe
ménye; Magyar ábrándok; Vörösmarty hamvainál Szelestey Lász
lótól; Himnusz Kölcseytől, előadták karénekben többen." 

A nők ez alkalommal mind gyászruhában jelentek meg. A hang
verseny után 120 teritékes vacsora volt, melyen „zeneszó mellőz
tetve". A vacsora közben Szelestey elszavalta a műsorból kihúzott, 
Széchenyi emlékezete című új költeményét. A hangverseny tiszta 
jövödelme 300 forint volt, melyet Jozipovics Antal úrhoz Zágrábba 
el is küldöttek. Idekívánkozik még az, hogy előzőleg, február 5-én 
Kemenesvidéki farsangi mulatságot rendeztek az akadémiai palota 
javára, amikoris a vigalom a Rákóczi indulóval kezdődött, és a 
„Hazádnak rendületlenül" dallal végződött, „melyet mindenki éne
kelt. Kifejezve azt, ami e vidék népét lelkesíti". 

Vajon manapság mi lelkesít bennünket? Megkap-e bennünk a 
hazafias érzésnek az a hevülete, amely akkor az itt lakos elődeinket 
átjárta és magatartásukban megnyilvánult? A könnyed és sommás 
ítélkezés manapság azt mondja: sovinizmus. Nem. Egyszerűen: ha
zaszeretet. Példa a mára, a 150 éves évforduló ünnepére! Lehet 
okulni belőle! Nádasdy Lajos 

Központi orvosi ügyelet 

9. csütörtök 
10. péntek 
11. szombat 
12. vasárnap 
13. hétfő 
14. kedd 
15. szerda 
16. csütörtök 

. ÁPRILIS 

Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Mesterházy Gábor 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Nagy János 
Dr. Pánykó Magdolna 

Tompa Kálmánné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Marton Istvánné 
Novozánszky Ferencné 
Hajba Dezsőné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 

17. péntek 
18. szombat 
19. vasárnap 
20. hétfő 
21. kedd 
22. szerda 
23. csütörtök 
24. péntek 
25. szombat 
26. vasárnap 
27. hétfő 
28. kedd 
29. szerda 
30. csütörtök 

Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Ádám Ilona 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Schrott Olga 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Nagy János 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Pánykó Magdolna 

Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozáaszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 
Marton Istvánné 
Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 
Hajba Dezsőné 
Novozánszky Ferencné 
Tompa Kálmánné 

Magángondolatok 
Költözünk. Az utóbbi öt évre 

visszamenőleg negyedik alka
lommal van szerencsénk dobo
zolni dolgainkat. Szerencsére, 
most nem messze, csak néhány 
utcával odébb ütünk tanyát. 

Tehát csomagolunk, és így 
sok-sok elfelejtett dolog megint 
kézbe kerül. Ezek közé tartoz
nak az Új Kemenesalja példá
nyai is. Belelapozva egy több
ször is felmerülő témára leszek 
figyelmes. 

Nevezetesen a város fiatal
jainak szórakozási lehetősége
it, illetőleg annak hiányát jár
ják többen is körbe. Ma is meg
érne egy misét a téma - villan 
át az agyamon. Hány - pozi
tívnak mondható - próbálko
zás dőli dugába, és hány - még 
csak gazdaságosnak sem 
mondható - nívótlan, a polgá
rok nyugalmát és közbiztonsá

gát is veszélyeztető „szórako
zóhely" virágzik ma is. Ha va
laki esetleg kételkedik szava
imban, javaslom, hétvégén este 
I I után sétáljon végig Celldö
mölkön. Persze ne csak a vá
rosközpontot járja körül, ha
nem a külső utcák, városrészek 
kedvelt helyeit is vegye szem
ügyre. A szemle eredményéről 
inkább ne is szóljunk. Ja, erŐ-
sebb idegzetüek a szórakozó
helyek környékén lakókkal is 
szót válthatnak, hisz akik aka
ratukon kívül éjszakákon át 
hallgatják a dübörgő zenét, 
vagy esténként - a kétes egyé
nekkel való találkozástól ma
gukat megkímélendő - nem 
lépnek ki a lakásukból, sok ér
dekfeszítő vagy idegborzoló 
adalékkal szolgálhatnak. Ka
landrafel.' 

Györe Géza 

S Z A K R E N D E L É S E K 

Szemészet 

Vezetője: dr. Gá t i Éva alorvos, szemész szakorvos. 

Rendelés ideje: 
Hétfő: 8.30-14.30 
Kedd 8.30-15.30 
Szerda 8.30-14.30 

(minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 
Csütörtök " 8.30-14.30 
Péntek 8.30-13.30 

Psychlá t r ia 

Vezetője: dr . Tó th Katalin psychiáter adjunktus 
Rendelés ideje: mindennap 8-14 órá ig 
(minden második ós negyedik hét péntekén szakmai továbbképzés 

miatt a rendelés szünetel.) 

Bőrgyógyászat 

Vezetője: dr . Molná r I ldikó bőrgyógyász adjunktus 
Rendelés ideje: Hétfő 8-14 óráig 

Szerda 8-14 óráig 
Csütörtök 8-14 óráig 
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Madarak - zuhanásban 
Az idei télen évszázados rekordok dőltek 

meg. Lényegében február közepéig igazi télről 
nem is lehetett szó. A madarakról való gondosko
dásra persze éppúgy felkészültünk, mint korábban. 
Mégis baj van a madárvilág házaiáján. Szinte na
ponta hallani a híreket, hogy védelt madarak pusz
títása egyre gyakrabban fordul elő. 

Több mint egy évtizede már, hogy a neves 
grafikus, a csodálatos tehetségű Rcich Károly 
megajándékozott számos művével. Soha nem 
tudtam meghálálni a gesztusát. Küldeményében 
két madár témájú rajzot is találtam, mindegyik 
a védelmük érdekében szól a művészet nyelvén. 

hatásosan. Akkoriban nem gondoltam, hogy e 
kis íráshoz most kifejezetten aktuális a közölt 
rajz. Magyarázni nem nagyon kell, inkább nézni 
és elgondolkodni rajta. Öreg fa ágain óra, s Tóth 
Árpád sorait morzsolgatva... „az inga lassú fé
nye villan...", hamarosan tizenkettőt üt majd, s 
aláhull a zuhanásban lévő madár. 

A helyzet tragikussá vált. A védett madarakat 
válogatás nélkül lövik a vadászok, az orvvadá
szok, és néha a haláron ezerszám csípnek el a 
határőrök rejtegetett madarakat Viszik külföldre a 
mezők, erdők, vizek, lápok, kertek természetet, 
embert szolgáló, gyönyörködtető madarait 

A minap az illetékes miniszter (FM) szinte 
kífakadóan, a döbbenet hangján jelentette ki a 
tévében: „leváltom az országos fŐvadászt!" Va
lahogy így. Nincs rend, kegyellen dolgok tör
ténnek. Pár nap múlva fellapozom a Kurír című 
újságot, és íme egy kis cikk: Madárgyilkosok. 
„A vadászoknál - merthogy azok voltak - 37 
védelt nyári lúd, 49 lilik és öt fülyülős réce te
teméi fedezték fel." Vadászok voltak, olaszok, 
nem Magyarországon lőtték zsákmányukat, de 
itt igyekeztek átcsempészni. 

Reich művész úr órája már régen elütötte a 
delet, talán a huszonnegyedik órát is. Tapasz
talataink nekünk, amatőr madarászoknak szin
tén akadnak. A tájvédelmi körzetként számon 
tartott Sághegyen az utóbbi években alig talál
kozunk a gyönyörű csuszkával, s megfogyatko
zol! a sarlósfecske. Az avatott szakemberek 
minderről többel tudnak. Naponta rakosgatjuk 
elelőinkbe az eledelt, azlán megjelennek a kis 
énekesek. A ragadozó madarak e tavasz-télben 
aig suhannak át a Tündérvölgy felett. A hollók 
hallatják rekedi hangjukat, ők ínég jeleznek. A 

helyzet sokkal súlyosabb, mint amit egy cikk
ben közölni lehet. A védett madarak legfőbb 
ellensége maga az ember. Olasz konyhákon biz
tosan magas áron tálalják fel a parányi madár 
húsát, azt is mondják, hogy a kozmetikai ipar 
busásan fizet a vadorzóknak. 

A madárvilágban is küzdelem folyik, ott is 
félni kell. így ír erről a költő: / „Gébics sfr gally
szegen: Gonosz a sáska / elugrott! Csibémnek 
nincs vacsorája!" / Poszáta pityereg: Gonosz a 
kánya: / jaj csak a fészkemet meg ne találja!" 
(W. S.) Az elrabolt madarak sokasága, valahol, 
valakiknek biztos vacsorája! 

Dala József 

• 
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Tűzoltóautó Svájcból 
Nem mindennapi ajándékot kaptak a cell

dömölki tűzoltók. Egy svájci kisváros, Rei¬
nach református gyülekezetének, valamint a 
település polgármesterasszonyának segítsé
gével egy csapatszállító autó segíti a jövőben 
a kemcnesaljai „lánglovagok" munkáját. A 
kapcsolat lélvélclében, az ajándékozás lebo
nyolításában nagy szerepe volt Szentpály-
Juhász Imrének, a cclli református gyüleke
zet lelkipásztorának, aki - mint mondja -
mindig fontosnak tartotta, hogy az egyház
község ne csupán a gyülekezetet érintő kér
désekkel foglalkozzon, hanem figyeljen oda 
a település mindennapi életére is. 

- Égető szükségünk volt már egy szállító
jánműre - tájékoztat Szíj Kálmán tűzoltópa
rancsnok. - Bár nem fiatal ez a szállító gép
jármű, mégis kilűhő műszaki állapotban van. 

K. V. 
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A FÉNY éjszakája 
Volt egyszer egy évtized, 

amelyet a boldog utókor némi 
nem is titkolt sóvárgással csak 
úgy szokott emlegetni: „ ó , azok 
a hatvanas évek!" Nehéz ma 
már. három évtized távlatából 
megfejteni, hogy miért pont ez 
a néhány esztendő maradt meg 
varázsos emlékeivel a kollektív 
emlékezetben. Talán, mert ak
kor már - úgy 1963 tájékától -
újra nem kellett rettegni, ha a 
ház előtt egy fekete autó állt 
meg. Talán, mert nem csupán 
Kelet-KÖzép Európa élte a ma
ga csöndes, vagy kevésbé csön
des második reformkorát: for
rongott, diáklázadásoktól volt 

hangos a vágyott Nyugat is. És 
talán azért is, mert ekkor felnőtt 
és erőre kapott egy - ma már 
bizony ötvenes-hatvanas éveiket 
taposó - generáció, amelyhez az 
utókor nem érdemtelenül illesz
tette oda a „nagy" szócskát. 

De hogy milyen is volt való
jában ez az évtized, s milyen is 
volt a nagy generáció, az akkori 
koncertek, estek hangulata -
nos erről minden szónál beszé
desebb képet az kaphatott, aki 
március 21-ón este ellátogatott 
Celldömölkre, a 410. számú 
Ipari Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola tornacsarno
kába, ahol az idén fennállásának 

30. évfordulóját ünneplő Fény 
együttes tartotta jubileumi kon
certjét. Persze a koncert szó ez 
esetben nem adhatja vissza hű
en az est légkörét. Hiszen parázs 
hangulatú, a hajdani házibulik 
és egykori Fény-koncertek han
gulatát idéző, hajnalig tartó v i 
gadalom köszöntötte a neves 
évfordulót. A hagyományszerű-
en nyitószámként felhangzó ke
ringő első taktusainál meg csu
pán egyetlen páros merészke
dett a parkettre, ám magányuk 
nem sokáig tartott. Hamarosan 
zsúfolásig megtelt a lánctér. 
Közben pedig fenn a színpadon 
az elmúlt három évtizedben az 
együttesben megfordult egykori 
és jelenlegi Fény-tagok váltot
ták egymást. Huszonkét zenész 

öröme sugározta be a termet. 
Olyan férfiú is akadt közöttük, 
aki hosszú évek után csupán a 
koncert kedvéért látogatott haza 
Budapestről. Mis ikuk pedig ar
ról mesélt a számok közötti szü
netek egyikében, hogy bizony 
jó pár esztendeje nem játszott 
már hangszerén. 

Napjainkban valóságos nosz
talgiaáradat lepte el az országot. 
Egymással ádáz küzdelmet foly
tató kereskedelmi rádióadók mű
soraiból árad éjjel-nappal a tö
mény nosztalgia. A Kapui Gyula 
vezette Fény együttes nem nosz
talgiázott ezen a hűvös, ám han
gulatában forró tavaszi estén. 
Szívből zenéltek az egykori és 
mostani tagok. És ez egészen 
mást jelent.. Kiss Veronika 

Jónás Márton-pályázat 
1987-ben hirdette meg először a Kemenesaljái Baráti Kör a Jónás Márton 

Tanulmányi Pályázatot Az elmúlt tíz esztendőben száznál is több pályamun
kát nyújtottak be a két celldömölki középiskola tehetséges diákjai. 

-Annak idején éppen a cetli gimnázium első évfolyamának öreg diák
jai hívták életre azt a társaságot amelyből végül - jócskán kibővülve -
létrejött ez a baráti kör - meséli Kuthi M á r t a alelnök. - Az egykori, 
munkájuk, hivatásuk miatt jórészt már nem e térségben élő öregdiákok 
ugyanis nem szerettek volna elszakadni Kemenesaljától. 

Nem csoda hát hogy a kör tagjait kettős cél vezette, amikor meghir
dették az első pályázatot. Egyrészt bemutatkozási lehetőséget szerettek 
volna biztosítani az ambiciózus, valamely szakterület hobbi iránt szenvedé
lyesen érdeklődő fiataloknak, másrészt azt is szerették volna - és tenné-
szelcsen szeretnék ma is - elérni, hogy a középiskola után egyetemi, főiskolai 
tanulmányaik folytatása miatt messzire szakadó egykori diákok ne veszítsék 
el végleg a kapcsolatukat szülővárosukkal és Kemenesaljával. 

Idén, a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan bármilyen témakör
bon április 20-ig lehet benyújtani a pályamunkákat az egykor a város 
gimnáziumában oktató matematikusról, Jónás Mártonról elnevezett pá-

, y á M l n L Kiss V, 

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái: 
egész oldal 
fél oldal 
negyed oldal 
nyolcad oldal 
tizenketted oldal 

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

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

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

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

F I G Y E L E M ! 
MINDEN PÁROS HÉT SZOMBATJÁN 

AUTÓPIACOT TARTUNK A PIACTÉREN 
Városgondnokság Celldömölk 

Hirdetmény 
méhészeknek 

A 41/1997. (V. 28.) sz, F M . 
rendelet szerint: „A méhcszke-
dcst minden év február végéig, az 
újonnan kezdett méhészkedést 
pedig nyolc napon belül, a mé
hek tartási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyző
jének be kell jelenteni, aki a mé
hészeket nyilvántartásba veszi..." 
Kérünk mindenkit, aki e kötele
zettségének eddig nem tett ele
get, az 1998. április 15-ig keresse 
meg a Celldömölk Város Polgár
mesteri Hivatal Műszaki Osz
tályát, hogy a regisztrációt -
melynek tartalmaznia kell a mé
hész nevét, lakcímét valamint a 
tartás helyét és a méhcsaládok 
számát - el tudjuk végezni. 

Polgármesteri Hivatal 
Celldömölk 

r 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 

IZI egész évre 
IZI fél évre 
D negyedévre 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

Név: 

804 forint, 
402 forint, 
201 forint. 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

L 
A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak 

további tájékoztatást. 
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Fél évszázados lelkészi szolgálat 
Március 23-án a celldömölki 

református gyülekezet nyugal
mazott lelkészét, Jakab Lajost 
kísérte utolsó útjára a celldö
mölki temetőben a gyászolók 
sokasága. Jakab Lajos 1941-től 
1989-ig szolgált a celldömölki 
gyülekezetben. 1944-ben tábori 
lelkész lett, s 1945-tól kemény 
3 évet hadifogságban töltött 
Grúziában. 1949-től immár 
mint megválasztott parókus lel
kész ismét Celldömölkön lelt 
otthonra. Parókia nem lévén, a 
templomhoz épített kis gyüleke
zeti teremben élt családjával 
éveken keresztül. A kicsi - 200 
lelkes - gyülekezet svájci segít
séggel 1957-59-ben felépítette 
a parókiát. Lelkészi teendői 
mellett szakszeri! és eredmé
nyes gyümölcskertész is volt. 
Csak így lehetett megélni és a 

hivatást is betölteni. Jakab La
jos pásztori szolgálata a gyakor
lati teológia példatára. A celldö
mölki református gyülekezet 
tudta, és a mai napig is tudja, 
hogy mit köszönhet az élete 82. 
évében elhunyt lelkipásztornak. 
Köszönheti, hogy van szép, 
másodszor is új köntösbe öltöz
tetett temploma, lelkészlakása e 
kicsi református diaszpórának 
itt, Kemenesalja központjában. 

Nyolcvanadik életévéhez kö
zeledve az utódot fürkészte, ke
reste, kinek átadhat minden tit
kot, minden könnyet, minden 
örömet. Megtalálta. „Utód lelki
pásztor, szeretteim, gyülekezet! 
Emlékezzetek rám!^ Fogjátok 
kezem az emmausi éjszakában 
- ahogy a költő kéri - , míg meg
nyugszom és újra felkelek a na
pok végén" - írta. 

A temetési szertartáson a 
gyászbeszédet Szakái Elemér , 
az Őrségi Református Egyház
megye esperese tartotta. Bú
csúztatójában méltatta Jakab 
Lajos több évtizedes szolgála
tát, amely a szeretet és a biza
lom jegyében mindig összekö
tötte gyülekezetével, akkor is, 
amikor már megfáradtán nyug
állományba vonult. A gyüleke
zet nevében Bur ján Dezső, volt 
egyházközségi gondnok, pres
biter emlékezett az együtt vég
zett munkára, az együtt meghar
colt évekre. Az egykori teoló
giai évfolyamtársak nevében 
Tar T a m á s lelkész emlékezett 
és köszönt el, míg az őrségi egy
házmegye nevében Ferenczi 
Sándor egyházasszecsŐdi lel
kész búcsúzott. Makkos Ist
ván , Celldömölk polgármestere 

az önkormányzat nevében mon
dott búcsúszavakat a ravatalnál, 
megköszönve a sok évtizedes 
tevékenységet. A temetésen je
len volt az egyházmegye összes 
lelkésze, és más egyházme
gyékből több jóbarát, ismerős 
lelkipásztor és nyugalmazott 
lelkész, akik a sírnál maguk vá
lasztotta egy-egy igével búcsúz
tak egykori lelkésztársuktól. 

Molnár Gábor 

A sághegyi múzeumba őrt keresünk 
május-szeptember közötti időszakra. 

Érdeklődni lehet a 94/362-676-os telefonszámon. 

Hivatali ügyfélfogadás 

BALLAGÁS ELŐTTI 
ARANYVÁSÁR 

a C E L L I BÉ K E BT. 
„PARTI ÉKSZER" boltjában 

1998. április 10-11-én 600 Ft/g engedmény 

NÁLUNK A MINŐSÉG DOMINÁL! 

Előzékeny, udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat! 

Celldömölk, Szentháromság tér 6. 
Tel.: 06-95-423-915 

Nyitva tartás: H-P-ig 8 órától 11.30-ig, 12.30-tól 17-ig. 
Szombat: 8 órától 12 óráig. 

Celldömölk Város Önkormányza
ta Polgármesteri Hivatala ügyfélfo
gadási rendje: hétfő: 9 órától 11 órá
ig, kedd: ügyfélfogadás nincs, szer
da: 13 órától 16 óráig, csütörtök: 8 
•órától ll.30óráigés 13órától 16órá-
ig, péntek; 9 órától 11 óráig. 

* 
Minden hónap első csütörtökén 9 

és 11 óra között Makkos István pol
gármester, minden hónap második 
csütörtökén 9 és 11 óra között I lma 
László alpolgánnester, minden hó
nap harmadik csütörtökén 9 és 11 óra 
közölt Baranyai Attilánédr. jegyző, 
minden hónap negyedik csütörtökén 
9 és 11 óra között Enyingi né dr. Ba
tári Borhála aljegyző tart fogadóórát 
a hivatalban. 

* 
Kihelyezett ügyfélfogadás (Bara

nyai Attüáné dr. jegyző) Alsóságon 
minden hónap utolsó csütörtökén 9¬
11 óráig. Merseváton 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. számalatti hivatali helyiségben. 

* 
A Celldömölki Rendőrkapitányság 

Igazgatás rendészeti Osztályának ügy
félfogadási rendje - hétfő: 8-16 óra 
között folyamatosan; kedd: 8-12 óra 
között; szerda: 13-17 óra között; csü
törtök: 8-13 óra között; péntek: 8-12 
óra között 

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

ff 
A Hungária Biztosító Rt. Nyugat-Dunántúli 
Igazgatósága Celldömölki fiókjához 

l7 üzleti munkatársakat keresünk. 

Elvárásaink: - legalább középfokú végzettség, 
- saját személygépkocsi, 
- Celldömölk vagy környéki lakos. 

Kínálunk: - alapfizetés, teljesítményarányos 
jutalék, 

-költségtérítés. 
BIZTOSÍTÓNÁL SZERZETT GYAKORLAT ELŐNY! 
Jelentkezni lehet munkaidőben: 
95/420-532 és 95/423-803 telefonon. 

AFESZ HÚSVÉTI I P A R C I K K AKCIÓ 
5. sz. VAS-MŰSZAKI BOLTBAN 
Celldömölk. Gcfin tér 5. Tel.: 420-015 

SERVANT K A N D A L L Ó 41 9 0 0 - 31 990,-
SALGÓ TŰZHELY 39 900,- 29 990,-
18L PERMETEZŐ 8 900,- 6 890,-
TEATŰZHELY 26 300,- 19 990,-
KEREKPÁR AKCIÓ: M T B kerékpár 15 900,-
Gyermek kerékpárok 12"-20" 9 6 0 0 - 14 700,-
M T B kerékpárok nagy választékban 15 800-tól 33 800-ig 
DÍJMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK: 

- Ismertetőjel gravírozás 
- Tartozékokkal felszerelés 
- Üzembe helyezés 

V Á R J U K K E D V E S V Á S Á R L Ó I N K A T ! 
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Környezetbarát vásárlás 
Napjainkban sokszor nem a 

szükségletek, hanem a reklámok 
alapján vásárolunk, ez a divatos. 
Megéri-e az árát, igazán az kell-e 
nekünk, netán környezetbarát-e? 
A termelők azt termelnek, amire 
szükség van, a vásárlók irányít
ják ezt. 

Milyen a környezetbarát vá¬
sárlás? Minden olcsóbb, ha nagy 
léteiben vesszük meg, ráadásul 
nincs felesleges csomagolás. A 
csokoládé is éppoly ízu egy pa
pírba csomagolva, mint két-há
rom rétegű' papírba borítva. Ne a 
díszdobozt fizessük meg, árut vá
sároljunk, ne csomagolást! Vásá
roljunk hazai termelőktől, helyi 
kistermelőktől, hogy kevesebbet 

kelljen szállítani az árut, ezzel 
csökkenthetjük a szállításra fel
használt energiát és a szállítás 
okozta környezetszennyezést. 

Kerüljük a nem természetes 
alapanyagból, vegyszerek segít
ségével előállított élelmi
szereket. Műanyag helyett üveg
ből, fából készüli konyhai felsze
relést használjunk. A növényeket 
műanyagedény helyett virágcse
répbe ültessük, ebben lélegzethez 
jut a növény gyökérzete is. A tu
busos vagy flakonos mustár, ma
jonéz, szószok és egyebek he
lyett vegyünk üvegeset. A ház
tartási szerek, anyagok és eszo-
zök minél nagyobb része termé
szetes alapanyagú legyen. Nem 

ártalmas a környezetre és tisztító 
hatása van a szódabikarbónának, 
az ecetsavnak, a citromlének, a 
házi szappannak. Ne vásároljunk 
hajtógázas permetet, keressünk 
inkább sűrített levegős, kezipum-
pás, golyós termékeket. A színes 
ceruza, a zsírkréta használata 
egészségesebb, mint a szenyező, 
oldószeres filctollaké. A ceruza a 
„legbarátságosabb" írószer. A 
Szentendrei Papírgyár, a Fűzfői 
Papírgyár, a Dunapack Rt. régi 
papírból gyárt borítékokat, levél
papírokat, fénymásoló-, nyomó-, 
író- és rajzpapírokat, csomagoló
anyagokat, amelyek lehet, hogy 
nem olyan díszesek, viszont kör
nyezetbarátok és olcsóbbak. 

Tanács: körülvesznek minket 
a vegyszerekből felszabaduló ká
ros anyagok. Például a formalde

hid, ami festékekből szabadulhat 
fel, műanyagtapétákból, fumérle-
mezekből, farost lapokból válik ki , 
formaldehid tartósítja a folyékony 
szappanokat, néhány tisztítószert, 
kozmetikumot is. A formaldehid 
ingerli a nyálkahártyákat, a bőrt, az 
érzékeny embereknek könnyezést 
okoz. Felfedezték, hogy a Chlo-
rophytum, azaz a zöldike, az 
igénytelen, kártevőktől mentes 
szobanövény képes megkötni a 
formaldehidet. Érdemes a lakások
ban, irodákban, tantermekben, 
üzemekben zöldikét nevelni. 

Még egy ötlet: vásárláskor v i 
gyünk magunkkal kosarat, vá
szontáskát, papírtasakot, így nem 
kell műanyag zacskókat vásárol
nunk. Nemcsak a környezetünk, 
hanem a pénztárcánk is jól jár. 

T . G . 

Nagysimonyi 
Mint azt már korábban megírtuk. Nagysi-

monyiban március 15-én nem csak a 48-as 
szabadságharc hősei előtt tisztelegtek, hanem 
köztük élő személy több évtizedes tevékeny
ségét ismerték el azzal, hogy a község első 
díszpolgárává avatták Ködös Endre nyugdí
jas általános iskolai igazgatót. 

A díszpolgári oklevelet Molná r Miklós 
polgármester adta át, ismertetve Ködös Endre 
életútját és erdemeit. 

A község első díszpolgára 1925-ben szüle
tett Nagysimonyiban. Szülei is nagysimonyi-
ak voltak, így gyökereiből ered a kötődése, a 
község szeretete. A család egyetlen gyerme
keként a soproni tanítóképzőben szerzett dip
lomát, és 1948. szeptember 1-től lett „a köz
ség tanítómestere, lámpása a szó legneme
sebb értelmében", ahogy Molnár Miklós fo
galmazott. Munkája mellett szívesen részt 
vett a falu kulturális és sportéletében is. 20 
évig a Nagysimonyi Sportkör elnöke volt. 
1952-től nyugdíjazásáig volt az iskola igaz
gatója, majd az Általános Művelődési Köz
pont igazgatója is. 

„Aktív pedagógusként állandóan képezte 
magát, 1953-ban elvégezte a pedagógiai fő
iskolát. Kiváló pedagógiai munkájának kö
szönhetően több ezer gyermekkel szerettette 
és tanította meg a magyar történelmet, nevelt 
emberségre, pontosságra, tiszteletre" - mond
ta a polgármester. 

első díszpolgára: 
Lelkiismeretes munkáját több kitüntetés is 

fémjelezte: Oktatás kiváló dolgozója (1956), 
Munka Érdemrend bronz fokozata (1963), 
Kultúráért Emlékérem (1972), Kiváló Társa
dalmi Munkás (1985), Honvédelmi Emlék
érem (1985). Munka Érdemrend ezüst foko
zata (1986). 

30 évig volt tanácstag, és jelentős szerepet 
vállalt a község közművesítésében, útjainak, 
járdáinak kiépítésében. Nagy szerepe volt a 
kultúrház megépítésében, aminek aztán már 
nyugdíjas éveiben igazgatója lett és csodála
tos programokat szervezett. 

„Községünkhöz nem csak munkahelye, ha
nem családja is köti. hiszen ilt él a feleségé
vel, aki közel 40 évig ugyancsak itt dolgozott 
megbecsült pedagógusként. Két gyermeket 
neveltek. Gyermekeik - a szülők pedagógiai 
pálya iránti vonzalmát követve - szintén pe
dagógusok lettek" - mondta többek közt a 
méltatásban Molnár Miklós. 

Amikor az ünnepeltet arról faggattuk, hogy 
a tevékenységéből fakadó eredmények közül 
mire a legbüszkébb, habozás nélkül az iskola 
létrehozását említi. Fokozatosan alakították 
át a régi két tantermesből nyolc tantermessé. 
Ugyancsak büszke a kultúrház megépítésére, 
ami több mint 20 éves harc erédménye volt. 

Megtudtuk, hogy Ködös Endre mintegy 40 
éve munkálkodik a község monográfiáján. 
Az anyag készen van, jelenleg azon fáradó-

Ködös Endre 

zik, hogy mindezt nyomdakész állapotba 
hozza, és mielőbb megjelentesse. 

Kívánunk mindehhez kitartást és jó egész
séget Nagysimonyi község első díszpolgárá
nak. 

V. 

Elköltözött az orvosi ügyelet 
A Z O R V O S I Ü G Y E L E T ÚJ H E L Y E N , 

A CSONTVÁRY-PATIKA ÉPÜLETÉBEN 
KIALAKÍTOTT RENDELŐBEN TALÁLHATÓ. 

A RENDELŐT AZ ÉPÜLET MÖGÖTT! PARKOLÓ FELŐL 
LEHET MEGKÖZELÍTENI 

Az ügyelet telefonszáma: 95/423-742 

Ostffyasszonyfai iskolás 
rajzos sikere 

A Magyar Posta Rt. rajzpá
lyázatot hirdetett Kedvenc hó
napom címmel általános Isko
lai tanulók részére. A több 
mint tízezer beérkezett pályá
zatból Kovács Zsanett, az ostf
fyasszonyfai iskola 5. osztályos 

tanulójának rajzát a zsűri kü
löndíjban részesítette. Az okle
velet és a jutalmat március 14-
én Budapesten a Postamúze
umban -ahova rajztanára, Ao-
csis Tünde is elkísérte - vette 
át. 
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^ SPORT eredmények - események 4> SPORT <0> 

Mérkőzésről mérkőzésre 
CVSE-Antók Nyomda-Szentgotthárdi M S E 0-0 
Celldömölk, 1200 nézó". Vezette: Solymosi Péter (Veszprém), pj. 

Venczel, Lévai 
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári, Latyak, Stiber - Elekes, 

Dohány, Bognár, Lengyel - Csertán, Csema. Edző: Sebestyén Attila. 
Szentgotthárd: Simon - Bánfalvi, Baumgartner, Korpics, Kovács -

Kecskés, Pribék, Herczeg, Vígh - Harsányi, Szőke. Edző: Horváth 
Zoltán. 

Csere: Dobány helyett Nagy I . az 59., Csertán helyett Orsós, Her
czeg helyett Tóbiás a 61., Korpics helyett Szabóczky a 78., Szőke 
helyett Meskó a 90. percben. 

Sárga lap: Korpics (szabálytalan szerelésért) a 37., Vigh (labda 
elrúgásért) a 47., Elekes (jogtalanul, játékvezető megtévesztéséért) a 
65.. Latyák (buktatásért) a 83. percben. Szöglctarány: 10:0 (3:0) 

Szabó Ferenc, a celldömölki csapat technikai vezetője: Biztos győ
zelmet várok. 

Március 22-én a mérkőzés kezdetére hideg északi széllel együtt 
megérkezett télapó. A hózivatar sem tudta azonban távol tartani a 
csapatok híveit. A mérkőzés kezdetét jelentő sípszó után a szentgott
hárdi játékosok gyorsan megtalálták a celli csapatból szoros ember
fogásra számukra kijelölt játékosokat, akiket aztán a mérkőzés végéig 
nem hagytak egy pillanatra sem őrzés nélkül. Ennek aztán sok tech
nikai szabálytalanság lett a vége. aminek következtében a celli játé
kosok kissé ideges, kapkodó játékot nyújtottak. Azonban, alwgy a 
félidőben telt az idő, egyre szembetűnőbb lett a celldömölki mezőny-
fölény, sajnos ezt nem sikerült eredményesen kihasználni. 

5. perc: Az. e l sőnagy helyzetet Lengyel hagyta k i . Dobány beadá
sát látványosan lekezelte, majd a labdalevétcl után a bal felső sarok 
mellé lőtt. 

18. perc: A vendégcsapat is eljutott a hazaiak kapujáig. A jobb 
oldalon Vi'ghet Lengyel állította meg szabálytalanul. A 25 méteres 
szabadrúgásból a labda kellemetlenül megpattant Szép kapus előtt, de 
a védők mentettek. 

20. perc: Nagy lehetőség maradt kihasználatlanul. Egy szép jobb 
oldali lámadás végén Csertán közelről csukafcjessel küldte a labdát 
a rövid sarokra, de Simon kapus résen volt. 

21. perc: Csema került kecsegtető helyzetbe, de 14 méteres helye
zett, jobb alsó sarokra tartó lövését Simon gyors vetődéssel szögletre 
tornázta. 

45. perc: Az első félidőt Bognár 20 méterről leadott lövése zárta, 
dc Simon kapus ismét a helyén volt. 

Lengyel Antal, a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség főtitkára, a 
mérkőzés ellenőre: A nagy mezőnyfölényt a I I . félidőben gólokra kell 
váltani, ha győzni akar a celli együttes. 

A második félidőben tovább növelte mezőnyfölényét a celli együttes. 
A nagy fölényre jellemző, hogy a vendégcsapat csak a 76. percben 
vezette a celli kapura egyetlen veszélyes támadását. Az iramot a 
CVSE-Antók Nyomda diktálta, támadást támadásra vezetett, azonban 
a minden erejüket védekezésre összpontosító vendégek — Simon ka
pussal az élen - azokat rendre visszaverték vagy ártalmatlanították. 
A szerencsén kívül Solymosi játékvezető is a vendégeket segítette, így 
aztán a nézőtér - tegyük hozzá, hogy jogosan - többször is méltat
lankodott. 

12. perc: A nagyszerű" formában lévő Elekes lépett ki középen, már 
csak Baumgartnerral állt szemben, amikor Bánfalvi hátulról akasztot
ta. A súlyos szabálytalanságért még sárga lapot sem kapott. 

20. perc: A játékvezető betetőzte gyenge működését. Elekes lépett 
meg a jobb oldalon egy labdával, s amikor beért a 16-oson belülre. 
Bánfalvi csak akasztani tudta. 11-es helyett azonban Solymosi sárga 
lapot mutatott fel Elekesnek. 

28. perc: Csema meccslabdát adott Orsósnak, aki azonban nem élt 
a lehetőséggel. Nagy ment el szépen a jobb oldalon, és Csemához 
továbbított, aki az alapvonalról visszagurított Orsósnak. Az üres ka
puval szemben álló Orsós négy méterre a kaputól lyukat rúgott, s így 
oda lett a helyzet és két pont is. 

42. perc: Szőke szerzett a félpályán labdát, szép cselekkel ment 
el, majd a tisztán felfutó Harsányi elé játszott, akinek bal alsó sarokra 
tartó lövése nem okozott gondot Szép kapusnak. 

Horváth Zoltán, a vendégcsapat edzője: Értékes pontot szereztünk 
a jobban játszó celli csapattól. Csak a védekezésben nyújtottunk el
fogadhatót. 

A mérkőzés utolsó perceiben kapujához szegezte ellenfelét a celli 
gárda. Szöglet szögletet ért, gólhelyzet is kialakult, de a sors nem 
kedvezett a celli csapatnak, így meg kellett elégedni a döntetlen ered¬
ménnyel. A Szentgotthárd továbbra is őrzi vidéki, míg a CVSE-Antók 
Nyomda 21 hónapos hazai veretlenségét. A celldömölki csapatból 
kitűnt Elekes, Győrvári, Csákvári és Csema játéka. 

Előmérkőzés: A pálya kímélése miatt az ifjúsági csapatok mérkő
zését VönÖckön rendezték meg, ahol a vendégek visszavágtak az őszi 
1-0-ás vereségért. CVSE-Antók Nyomda - Szentgotthárd MSE 0-1 
(0-0). A Biró - Somogyi, Mórocz T., Nagy, Mórocz R. - Vass, Szabó 
A. (Csőre), Bodor, Szabó Sz. (Németh), Kunos (Sebestyén), Nyári 
összeállításban játszó ifjúsági csapat hiába támadta végig a mérkőzést, 
helyzeteit sorra kihagyta, így kénytelen volt vesztesként elhagyni a 
pályát. Sárga lap: Bodor. Nyári. 

Lébény-Hydro S E - C V S E - A n t ó k Nyomda l - l (1-0) 
Lébény, 600 néző. Vezette: Venczel Imre (Ajka), pj. Kéri, Uszkay 
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári, Latyák, Stiber - Molnár, 

Bognár, Lengyel, Elekes - Csertán, Csenár. Edző: Sebestyén Attila. 
Lébény: Dold - Horváth I . , Fülöp, Gulyás L . , Gulyás I . - Moór, 

Nagy. Horváth I I . , GŐzsi - Oláh, Baracskai. Edző: Keglovich Ferenc. 
Csere: Lengyel helyett Pécz a szünetben. Bognár helyett Bodor a 

60., Horváth I I . helyeit Tólh, Oláh helyett Hcizer a 67., Moór helyett 
Vígh a 81. , Csertán helyett Nyári a 84. percben. 

Gólszerző: Baracskai a 15., Pécz a 62. percben. 
Sárga lap: Latyák ((eltartásért) a 7., Gulyás I . (szabálytalan szere

lésért) a 36., Elekes (akasztásért) az 55., Stiber (talpalásért) a 64., 
Gőzsi (kézzel való lökésért) a 71. percben. 

Szögletarány: 10:4 (7:2) 
Pintér György, a celldömölki csapat kapusedzője: Győzelmet vá

rok, a dobogóért való küzdelemben erre nagy szüksógünk lenne. 
Március 29-én, az első igazi tavaszi vasárnapon a szurkolók többet 

vártak a csapattól, mint amire a játékosok a mérkőzésen képesek 
voltak. Az első negyedórában a lébényi csapat Baracskai vezérletével 
többször próbára tette a védelmünket. Igaz, közben Elekesnek is volt 
két ígéretes helyzete, de gólt a vendéglátók értek el. A gól után meg
élénkült a játék, valamivel többet birtokolta a labdát a celli együttes, 
de csak egy lesgólra futotta az erőből. A félidő hajrájában újra a 
hazai csapat kerekedett felül, amelynek támadói sokszor zavarba hoz
ták a celli védőket. 

5. perc: Bognár a félpályáról indította Elekest a jobb szélen, aki 
szép csellel csapta be a védőjét, de lövésébe bele tudlak lépni. ígéretes 
helyzet volt. 

12. perc: Elekes-Molnár-Elekes összjáték után az utóbbi csúnyán 
fölé durrantott. 

15. perc: A 16-os előtt Baracskai négy celli védő között kezelt le 
egy előreívelt labdát, becsapta Latyákot és balra kilépett a védők 
gyűrűjéből, majd 15 méterről védhetetlen gólt ragasztott a bal alsó 
sarokba (1-0). 

23. perc: Stiber két védő között próbálta kiugratni Csemát, aki 
azonban közben lesre szaladt, így hiába lőtt a hálóba, a gólt a játék
vezető érvénytelenítette. 

43. perc: A jobb oldalon kiugrott Baracskait Szép kapujából kifut
va szerelte le. 

Dobány Gábor, a celldömölki csapat sérült játékosa: Egyoldalas a 
játékunk, a jobb oldal nincs foglalkoztatva, a védelmünk pedig szintén 
a jobb oldalon játszható át. Nem játszunk jól. 

A második félidőben feltűnően sok szabálytalanságot követtek el a 
játékosok a pályán, ebben a hazai csapat járt az élen. Továbbra is 
úgy tiínt. hogy többet birtokolja a celli együttes a labdát, de sajnos 
sokszor nem tudtak vele mit kezdeni, sok volt a céltalan előrerúgás. 
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4> SPORT > eredmények - események ^ SPORT ^ 

Igaz, csak Pécz volt az, aki igyekezett őrzőjétől elszakadni, miáltal 
szerencsénkre okozott is a hazai védelemnek gondot, akárcsak Ba
racskai az ellenfél csapatában, akinek sok esetben csak a „rendszá
mát" nézhették a celli védők. 

2. perc: Baracskai húzott el sokadszor a bal szélen, beadását Oláh 
a kapufa tetejére fejelte. 

17. perc: Cscrna indította Elekest, aki több mint 30 méterről a 
védőket átívelve a felfutó Pécz elé varázsolta a labdát. Pécz élt a 
lehetőséggel, a pettyest kapásból a kapus lába között bombázta a 
lébényi kapuba ( l - l ) . 

21. perc: Az. egyre aktívabb Pécz a jobb oldali partvonalnál szerzett 
labdát, majd Molnárhoz játszott vissza. Molnár középre ívelt, a védők 
azonban röviden szabadítottak fel. Pécz robbant be a kirúgott labdára, 
három védő között kissé balra sodródva szépen lépett k i , lövésébe 
azonban Horváth I . bele tudott lépni, a felpörgött labda így a felső 
kapufáról kivágódott, az ismétlés viszont a kapu fölé ment. 

43. perc: Most Stiber ívelte át a labdát a bal oldalról a hazaiak 
védelme fölött. Molnár három védő között nagyszerű ütemben ugrott 
fel a labdára, de az ötösről a kapu mellé csúsztatta azt. Meccslabda 
volt! 

45. perc: A Lébény is kihagyta meccslabdáját. Fülöp ívelt egy 
szabadrúgást a celli kapu előterébe. A labdára négy vendég védő is 
felugrott, de az az üresen hagyott Baracskai elé perdült, aki szeren
csénkre 6 méterről gyatrán Szép kapusba lőtt. 

Csótár Árpád, volt celldömölki játékvezető: Nem játszott jól a 
csapat. A döntetlen igazságos eredmény. 

Való igaz, a CVSE-Antók Nyomda csapatának nem sikerült a Szent
gotthárd elleni játékot megismételni. Kívülről a celliek játéka az őszi 
Lenti elleni találkozóra fiasonlttott. de azért jobb csapat ellen sikerült 
most az egy pontot begyűjteni. Ráadásul sérülés miatt jó néhány 
játékost nélkülöznie kellett az edzőnek. A sportban vannak hullámvöl
gyek, és ez alól a celldömölki csapat sem lehet kivétel. Az egy pontot 
is meg kell becsülni, és a jó helyezés érdekében a következő felada
tokra kell koncentrálni. A gyenge csapatteljesítmény ellenére azonban 
sok szurkolónak Elekes, Pécz és Szép játéka azért tetszett. 

Előmérkőzés: A Bíró - Somogyi, Mórocz T., Nagy, Mórocz R. -
Vass, Szabó A. (Balhási), Szabó L . , Németh - Kunos (Sebestyén), 
Csőre összeállításban játszó celldömölki ifjúsági csapat megérdemel
ten hozta el a két pontot Lébényből. Lébcny-Hydro SE - CVSE-Antók 
Nyomda 1-3 (0-3). G.: Szabó A. (2, egyet 1 l-esből), Mórocz T. Sárga 
lap: Szabó A. 

• tim -

Ellenfelekre várva... 
Április 12-én Kapuváron ját

szik a CVSE-Antók Nyomda lab
darúgócsapata. Az NB Ill-ban 
Kapuváron most találkozik he
tedszer bajnoki mérkőzésen a két 
csapat. Először 1948. október 17-
én a Varga János - Vass János, 
Süle László - Kiss Lajos, Nyirő 
Lajos. Németh II. József - Né
meth I . József, Gyürüsi Zsig
mond, Mórocz Tibor, Pék József, 
Udvardi László összeállításban 
játszó CVSE 3:0 arányú veresé
get szenvedett. Azóta sem sike
rült még celldömölki csapatnak 
legyőzni otthonában a Kapuvárt, 
mindössze két döntetlenre futotta 
eddig. 

Most viszont a mérkőzés esé
lyese a celli együttes. Perszejobb 
játékkal kell kirukkolni a já téko
soknak, mint Lébényben ahhoz, 
hogy győztesen tudják elhagyni 
a KSE pályáját. Az 1997/98. évi 
bajnokságban a Kapuvár eddig 
10 mérkőzést játszott otthon, és 
ebből csak kettőn tudott győzel
met elérni. A Körmendet és a Pe
tőházát győzték le. Tihany, Kő
szeg. Hcrend, Pápa, Répcelak el
len döntetlenre végzett, míg a 
Szentgotthárd, a Csorna és az 
SVSE ellen vereséget szenvedett. 

Nemcsak a tabellán elfoglalt 
helyezés, de a jobb játékosállo
mány is győzelmet ígér a celli 
csapatnak. T ipp : 2 

Egy héttel később, ápri l is 19-
én, a Lenti TE látogat Celldö
mölkre. A lenti gárda eddig két
szer játszott NB III-as bajnoki 
mérkőzést Celldömölkön, mind
kétszer vereséggel vonultak le a 
celli gyepről. Most sincs esélye 
győzelemre a Kerka-menti csa
patnak, de nem szabad lebecsülni 
Őket, mert kitűnő védekező já té
kot játszanak vidéken. A kilenc 
vidéki mérkőzésükön csak há
romszor szenvedtek vereséget. 
Figyelemreméltó az. is, hogy 
pontjaiknak több mint 40 száza
lékát a 18. forduló után vidéken 
szerezték. Döntetlent értek el 
Csornán, Herendcn, Tihanyban 
és Pápán, győztek Kőszegen és 
Győrben a MÁV DAC ellen. Ve
reséget Szentgotthárdon, Sop
ronban és Körmenden szenved
tek. 

A két csapat 1989. október 29-
én találkozott utoljára Celldö
mölkön NB III-as mérkőzésen. 
Ekkor a Hegedűs - Dobány. 
Csákvári, Geicsnek, Sebestyén -
Horváth, Sziffer, Tarczi, Balhási 
(Varga /.) - Hetyési, Varga Cs. 
(Gelesits) összeállításban játszó 
celliek 2:1 arányban tudtak győz
ni. A mostani találkozón sem 
ígér a papírforma nagyarányú 
győzelmet, de a három pontot itt
hon fogja tartani a celldömölki 
gárda. T i p p : 1 - tim -

Új Kemenesalja kéthetente! 

Öt hónapig 
nálunk ingyen hirdethet 

Augusztus végéig ö n ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új 
Kemenesalja kéthetente megjelenő számaiban. Nem kell mást tennie, 
csak töltse ki az alábbi hirdetési bonuszt, és küldje cl szerkesztősé
günk címére: Új Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. 
(9500). A borítékra kérjük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a 
hirdetéseket fogadjuk el ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivá
gott, eredeti bónuszon juttatnak cl hozzánk, fénymásolatokat tehát ne 
küldjenek. Akciónk öt hónapig érvényes, csak az augusztus végéig 
feladott hirdetésekre vonatkozik. 

I-'z a legolcsóbb, mert ingyen van! 
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részére 

készített négyzetrácsokba. A többi már a mi dolgunk. (A hirdetésben 
közöltek valódiságáért a szerkesztőség és a lap kiadója nem vállal 
felelősséget.) 
. . ^ ; 

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja 

A hirdetés feladója: 

címe: 

dátum aláírás 
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LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 

A 22. fordulóban a Kemenesalja, a 23.-ban a Jánosháza szabadna
pos volt. A jánosháziak az elsó helyen álló Csepreg ellen ikszelt, a 
Kemenesalja pedig a fiatal Fenyő M . vezérletével biztosan győzött 
Sárváron. 

Jánosháza-Csepreg 0:0 
Jánosháza. 400 néző, vezette: Kovács Z. 
Jánosháza: Szenté - Laczi. Takács I . , Rétfalvi - Tóth, Varga (Ta

kács Zs,), Horváth, Pintér, Horváth I . - Lenorics (HorváÜl R.), Bors 
(Kiss). Edző: Józsa Sándor. 

Csepreg: Ipsits - Szemes, Molnár, Nagy - Marics, Steiner, Szabó, 
Gyurácz, Varga - Mészáros (Horváth L . ) , Rózsás. Edző: Molnár 
Károly. 

A bajnokság rangadóján az első félidőben a hazaiak, a másodikban 
a vendégek voltak aktívabbak. így igazságos eredmény született. I f i : 
2:0. 

Sárvári Vasas-Kemenesalja 0:4 (0:1) 
Sárvár. 150 néző, vezette: Ántal 
Sárvár: Szabó - Németh. Horváth P., Bors, Kondor - Ludván (Var

ga), Horváth R., Szálai Cs., Ncdeczky - Maár, Szálai T. (Horváth A.) . 
Edző: Csejtei Endre. 

Kemenesalja: Horváth - Dénes, Sebestyén, Vincze, Nagy - László, 
Szálai (Princzes), Varga (Döbröntei) - Fenyő, Harkály (Berta), Fűzfa. 
Edző: Marsai József. 

A sárvári csapat a mérkőzés végére teljesen elfáradt, de a nagy 
arányú vereségben része volt a gyengén védő kapusnak is. Góllövők: 
Fenyő (3). Fűzfa. I f i : 1:4. 

M E G Y E I n. O S Z T Á L Y 
Megkezdődtek a küzdelmek a megyei I I . osztály sárvári csoportjá

ban is. A kemenesaljai csapatok jól rajtoltak: a hat együttesből mind
össze a Szergény hagyta el vesztesen a pá lyá t 

Mersevát -Szeles te 2:0 (1:0). - Mcrsevát: Horváth A. - Orbán, 
Győrváry, Fűzfa, Domonkos - Molnár, Marsai, Gyurák, Szabó (Hor
váth T.) - Gulyás, Mészáros (Csóri). Edző: Nagy Csaba. Küzdelmes, 
kemény mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született. Góllö
vők: Gyurák (2). Kiállítva: Marsai, i l l . Szabó. 

Bő-Alsóság 2-2 (1:2) - Alsóság: Rajczi - Sárközi. Bödör, Zsirai 
- Varga, Fekete, Tüzes, Kolompár, Tanai - Nagy, Németh. Edző: 
Fenyő Miklós. Kiegyenlített küzdelemben reális eredmény született. 
Góllövők: Galiotti, Varga, i l l . Tüzes, Nagy. 

Kör ismén ti-Nagysimonyi 0:1 (0:0) - Nagysimonyi: Fűzfa -
Hajas Attila, Hajas András, Czöndör. Lőrincz - Jánosi, Palkovics, 
Vincze, Gosztola - Molnár, Asbóth. Edző: Balhásí István. Döntetlen 
színezetű mérkőzésen nagy küzdelemben győzött a vendégcsapat. 
Góllövő: Asbóth. 

Kemenesmagas i - Ják fa 3:1 (1:0) - Kemenesmagasi: Finta - Ká
roly (Balogh), Bodor, Szabó (Pázsi). Búzás - Molnár, Bakodi, Ve
lencei (Markos), Papp - Berghoffer, Palánki. Edző: Szuh József. Küz
delmes mérkőzésen biztos hazai győzelem. Góllövők: Palánki (2), 
Berghoffer, i l l . Mesterházy. 

Szergény-S imaság 1:2 (0:2) - Szergény: Ágoston - Kovács, Piri 
B. Horváth, Holdosi - Mező K., Elek, Piri L , Figerl - Mező N . Verasztó. 
Edző: Verasztó Károly. Egyenlő erők küzdelméből a szerencsésebb csa
pat került ki győztesen. Góllövők: Piri L., i l l . Csőrös, Zeke. 

Gérce-Ostffyasszonyfa 2:2 (1:2) - A tabella alsó harmadában 
tanyázó Ostffy asszony fa értékes pontot hozott el az egyik bajnokesé-
lycs otthonából. -l-ó 

ASZTALITENISZ 
C V S E - M Á V É P C E L L - F e j é r v í z SK (Székesfehérvár) 15-3 
Celldömölk. NB Il-es férfi mérkőzés. 
Ezen a napon a hazai csapat ellenállhatatlan volt, és a vártnál 

könnyebb győzelmet aratott. 
Győztek: Tarr Sándor, Felleg Gábor ( 4 ^ ) . Ölbei Péter, Máthé Gyu

la (3-3), és a Tarr-Felleg páros. 
C V S E - M Á V É P C E L L I I . - S Z A K I I . 8:10 
Celldömölk. NB III-as férfi mérkőzés. 
Végig kiélezett küzdelemben balszerencsés vereséget szenvedett a 

celli csapat az élvonalhoz tartozó szombathelyiek ellen. 
Győzött: Tekét Attila (3), Tamás László, Balázs Gyula (2-2) és a 

Tamás-Teket páros. -vl-

BIRKÓZÁS 
Az elmúlt időszakban két je

lentősebb versenyen léptek sző
nyegre a2 ostffy asszony fai birkó
zók. 

Szombathelyen, a területi sza
badfogású versenyen Fertig Ta
más első, Pongor Zsolt és Sóly
mos András második. Varga 

Gergő harmadik helyen végzett. 
Berhidán, ugyancsak szabadfo
gású területi versenyen Pongor 
Zoltán, Csőre Szabolcs és Hor
váth Gábor első, Ádám Zoltán és 
Fekete László pedig második he
lyezést ért el. 

-völgyi-

Országos negyedik helyezés 
A Szent Benedek Katolikus 

Általános Iskola tornászcsapa
ta az Országos diákolimpia 

leány torna csapatbajnokságán 
I . korcsoportban 4. helyezést 
ért el. 

L E G F R I S S E B B : 

CVSE-Antók Nyomda-Csorna l - l 

V I D E O T E C H N I K A 

- Celldömölkön a Sági u. 16 sz. alatt! 
Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587 

- T V - VIDEÓ - HIFI 
- KAMERÁK, 
- MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK, 
- C O M P U T E R MONITOROK 

szervizelése és javítása 
garanciával. 
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