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A civil szervezetek működése 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Április l-jén tartotta soron kö
vetkező" ülését Celldömölk Város 
önkormányzatának képviselő
testülete. Kiemelt pontként tár
gyalták a helyi televíziózás hely
zetéről szóló elemzést; a város 
civil szervezeteiről és a részükre 
folyósított önkormányzati támo
gatás felhasználásáról készült je
lentést, valamint az 1997. évi 
pénzügyi terv végrehajtását. 

Makkos István polgármester 
- miután egyhangúlag elfogadták 
a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést -
a kél ülés közt történtekről szólva 
elmondta, hogy nemrég tartotta 
ülését a Kemenesaljái Egyesített 
Kórház intézményirányító bizott
sága. Visszatekintve az eddigi 
munkára megállapították: a kö
rülményekhez képest stabil a 
kórház helyzete, és úgy tűnik, a 
vérellátó állomás körül felmerült 
problémák is pozitív megoldást 
nyernek. Kitért arra is, hogy 

megkezdődött a sági orvosi ren
delő építése. 

A következő napirendi pont 
tárgyalására készült elemzést, a 
helyi televíziózásról szólót min
den hozzászóló pozitívnak ítélt, 
kihangsúlyozva a televízió jelen
tős társadalmi szerepét. Nagy 
K á l m á n , a pénzügyi bizottság 
elnöke elmondta: a bizottság sze
rint is szükséges a helyiségprob¬
léma megoldása. 

A folytatásban a városban mű
ködő számos civil szervezet 
munkáját elemezték a képvise
lők. Ehhez a ponthoz kapcsolód
va elfogadták az egyes szerveze
teknek juttatandó önkormányzati 
támogatás összegéről szóló - a 
folyó ügyek között s z e r e p l ő - j e 
lentést is. Az egyhangúlag elfo
gadott határozat megállapítja, 
hogy az önkormányzat továbbra 
is fontosnak tartja a civil szerve
zetek munkáját. A negyedik pont 

(Folytatás a 2. oldalon) 

A géplakatos tanulók versenyén 

Országos első: Tóth Zsolt 
A celldömölki 410. sz. Szak

munkásképző Intézet géplakatos 
tanulói évről évre jó teljesítmé
nyekkel hívják fel magukra a f i 
gyelmet az országos versenye
ken. Idén a kenyéri illetőségű 
Tóth Zsolt képviselte az iskolát, 
és meg sem állt a végső győze
lemig. Boldogsága határtalan 
volt már csak azért is, mert az 
országos első helyezés egyben 
azt is jelentette, hogy nem kell 
tovább iskolába járnia, megkapta 
a szakmunkásbizonyítványt. 

A versenysorozat iskolai ve
télkedőből indult, majd Buda
pestre kellett mennie, ott volt a 
területi döntő, ahonnét egy holt-
versenyes, 1-2. helyezéssel jutott 
a tatabányai országos versenyre. 

- Zsolti mindig is kitűnt a tár
sai közül nem csak szerénységé

vel, hanem szorgalmával, a szak
ma szeretetével, értésével is -
mondja Farkas Éva , Tóth Zsolt 
osztályfőnöke, és egyben egyik 
szakmai tanára. - Miután az is-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Kézilabdatorna 
magyar győzelemmel 

Horvátország, Magyarország, 
Románia és Svédország férfi juni
or-válogatottjainak részvételével 
Sághegy-fogadó Kupa néven ran
gos kézilabdatornát rendezel! Cell
dömölkön a Cellsport Bt. A három 
napos tornán a közönség jól szóra
kozott, és magyar győzelemnek 
tapsolhatott. 

mása volt a jövő évi portugáliai 
EB-re és a 2000-ben Görögország
ban esedékes világbajnokságra va
ló felkészülésnek. A nézők és a 
szakemberek egyaránt megállapít
hatták, hogy Magyarországon jó 
utánpótlása van a kézilabdának. A 
résztvevők mind a vendéglátással, 
mind a rendezéssel elégedettek le
hettek. A celldömölki torna egyik állo-

Eredmények: Magyarország-Románia 24:20 (15:10) 
Svédország-Horvátország 21:21 (11:11) 
Magyarország-Horvátország 22:18 (10:9) 
Svédország-Románia 24:21 (12:13) 
Magyarország-Svédország 24:24 (13:14) 
Horvátország-Románia 26:20 (14:10) 

Végeredmény: 1. Magyarország, 2. Svédország, 3. Horvátország, 4. 
Románia. V.L. 

Musical-bemutató Celldömölkön 
Április 26-án 15 órakor a Kemenesaljái Művelődési Központ szín

háztermében Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényéből 
készült musicalt mutálják be a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói. 
A darabot Miklós Tibor írla, zenéjéi Kecsák Tibor szerezte, rendezte 
dr. Bérdiné Stipkovics Ildikó. 

Közlekedési ismeretek oktatása 
Az általános iskolában a tartal

mi változások következménye, 
hogy egyre több olyan ismeret 
épül be a tananyagba, amelyet a 
gyermek mindennapjaiban tud 
hasznosítani. 

Ez a szemlélet vezérelte a 
Gáycr iskola nevelőtestületét, 
hogy a technika tantárgy tan
anyagának átrendezésével k i 
emelten foglalkozzon a gyalo
gosokra és kerékpárosokra vo
natkozó közlekedési ismeretek 
oktatásával. A gyakorlati ismere
tek elsajátításához pályázat útján 
10 kerékpárt kapott az iskola. Az 
elméleti tudás megszerzéséhez, 
gyakorlásához számítógépes ok
tatóprogram ad segítséget. 

Sajnos a közlekedési park 
megszüntetése megnehezítette az 
elgondolás megvalósítását, de sa-
jál készítésű eszközökkel sikerült 
olyan akadályokat építeni, ame

lyek igényes szlalompálya össze
állítására adnak lehetőséget. Ter
mészetesen ez nem megoldás a 
közlekedési helyzetek gyakorlá
sának megvalósításához. 

A gyerekek átérzik a tanulás 
szükségességét, egyaránt aktívak 
az elméleti és gyakorlati foglal
kozáson. Gondosan felkészülnek 
hatodik évfolyam végére a min
den tanulóra nézve kötelező ke
rékpáros vizsgára. 

Az elgondolás helyességét 
igazolja, hogy az országos szer
vezésű közlekedési ismeretek 
verseny megyei döntőjén a nyol
cadikosok küzdelmében Hod-
vogner Zoltán végzett az első he
lyen, aki ezáltal képviselte a vá
rost, a megyét április közepén az 
országos döntőn. A felkészítést 
Kondics Balázs tanár úr irányítja, 
akinek munkáját segítik a Vas 
megyei rendőrök is. 
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Országos első: Tóth Zsolt Kép viselőj elöltek 
Kemenesalján (Folytatás az 1. oldalról) 

kolai versenyt megnyerte, renge
teget tanult, készült. Az országos 
döntő rendkívül komoly verseny 
volt nehéz feladatokkal, írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati résszel. Az 
írásbeli például magába foglalta 
az egész szakmai elméletet: 
anyagismeretet, mechanikát, 
szakmai számítást és szakrajzot. 

- Az országos döntő háromna
pos volt. Első nap volt az írásbeli 
elméleti, a második nap délelőtt
jén a szóbeli, délután pedig a 
gyakorlati rész. A harmadikon 
pedig eredményt hirdettek - tájé
koztat Zsolt. 

- Mi volt a legnehezebb? 
- Talán a gyakorlati rész. Ere

detileg öt órát adtak a munkada
rab elkészítésére, de ez minden
kinek kevés volt, meg kellett 
hosszabbítani. 

- Mikor gondoltál rá, hogy 
meg is nyerheted ezt a nagyon 
jelentős versenyt? 

- Egyáltalán nem gondoltam 

arra, hogy nyerek vagy nem. 
Igyekeztem minden feladatot a 
legjobban megoldani. Meglepőd
tem, és nagyon örültem, hogy én 
lettem az első. 

- Már nem kell iskolába jár
nod, „felszabadultál". Hogyan 
tovább? 

- Igyekszem minél előbb 
munkába állni, de a tanulást sem 
hagyom abba. Szeretnék leérett
ségizni. Most azonban szeretném 
megköszönni mindazoknak a se
gítségét, akik a siker elérésében 
támogattak. így valamennyi ta
náromnak, közülük is elsősorban 
Farkas Éva tanárnőnek, Banyó 
Gyula és Pajor G á b o r tanár úr
nak, valamint szakoktatómnak. 
Szabó Károlynak, aki a Kormo
dul tanmúliclyében foglalkozott 
velem. 

Tóth Zsolt sikeréhez mi is gra
tulálunk, hisz nem csak iskolája, 
hanem városunk hírnevét is öreg
bítette. 

Völgyi L. 

Lapzártánk idején még tartott a 
kemenesaljai képviselőjelöltek 
nyilvántartásba vétele. 

A legfrissebb információink 
szerint a 4. számú (Celldömölk-
Sárvár) választókerüíelben az 
Együtt Magyarországért Unió 
Simonics Pál vállalkozót, a TESZ 
megyei szervezetének soros elnö
két, 

a FIDESZ-Magyar Polgári 
Pár t és a Magyar Demokrata Fó
rum Kovács Ferencet, a fiatal de
mokraták megyei szervezetének el
nökét, 

a Független Kisgazdapárt Ve-
lekey József gépésztechnikust, 

a Kereszténydemokrata Nép
párt dr. Dénes Tibort, Sárvár pol
gármesterét, a párt megyei elnökét, 

a Magyar Demokrata Néppárt 
dr. Gömbös Ferenc jánosházi fog
orvost, a párt megyei elnökét, 

a Magyar Igazság és Élet Párt
ja Horváth Pétert, 

a Magyar Szocialista Párt Sza
bó Lajos jelenlegi országgyűlési 
képviselőt, 

a Munkáspár t Bódi Miklóst, a 
rábapatyi alapszervezet titkárhe
lyettesét, 

a Szabaddemokraták Szövet
sége dr. Göde György orvost, 

a Vállalkozók Pártja Szabó 
Lászlót indítja képviselőjelöltként. 
(A pártokat, illetőleg szervezeteket 
ábécé sorrendben közöltük.) 

Mostani lapszámunkban olvas
hatók a képviselőjelöltek bemutat
kozó írásai, amelyeket Ők maguk 
juttattak el szerkesztőségünkhöz. 
A politikai hirdetéseket a pártok 
ábécé sorrendjében közöljük a lap 
6-13. oldalán. 

Ne feledje: 
Új Kemenesalja 

kéthetente 

Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az l. oldalról) 

alatt a múlt évi pénzügyi terv 
megvalósítását tanulmányozták a 
képviselők. A vélemények sze
rint a jelentés kellő alapossággal 
tárgyalja a problémakört, rávilá
gítva mindazokra a problémákra, 
amelyek jelentkeztek a múlt 
pénzügyi évben. A könyvvizsgá
lói jelentés szerint a vagyonfel
élés tendenciája nem csökkent, 
de ennek ellenére eredményes
nek mondható az elmúlt időszak. 

* 
A folyó ügyek hosszú sora kö

vetkezett, egyéb - inkább szemé
lyes jellegű - kérdések mellett 
döntöttek a képviselők a Mária 

búcsú közterületfoglalási kérdé
sében. Mégpedig úgy, hogy a te
rület elosztását a Kemenesaljai 
Művelődési Központra bízzák. 
Külön téma volt a megroggyant 
Mária-kút restaurálása. A döntés 
alapján a műszaki osztálynak 
újabb árajánlatokat kell besze
reznie a regi építményen szüksé
ges munkák elvégzésére. Egyelő
re pont került a Szent Benedek 
Római Katolikus Általános Isko
la tanteremgondjainak megoldá
sára. A döntés alapján az Eötvös 
Loránd Általános Iskola átad egy 
tantermet a politechnikai oktatás
ra szolgáló epületében. Döntés 
született arról, hogy információs 
táblarendszer felállítására kerül 

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 - V I D E Ó - H I F I 
K A M E R Á K , 
M I K R O H U L L Á M Ú S Ü T Ő K , 
C O M P U T E R M O N I T O R O K 

szervizelése és javítása 
garanciával. 

FODOR TAMAS oki. üzemmérnök 

sor a városban, a költségek egy 
részét pályázati pénzekből pró
bálja meg biztosítani az önkor
mányzat. Módosításra került a 
vásárokról és piacokról szóló ön
kormányzati rendelet. E szerint a 
piaci területek bérbevételi díja 
egységesen 20 százalékkal emel
kedik. 

* 

Elfogadásra került az idei út
program is, amely 80 millió fo
rint elosztásáról rendelkezik. 
Ezek szerint kiépítésre „számít
hat" a Hunyadi utcai csapa
dékcsatorna, elvégzik az Arany 
János utca egy részének aszfalto
zását, a Fűztői Benedek és a K i 
nizsi utca teljes aszfaltozását; a 

Ságvári, a Kölcsey és a Mesteri 
utca zárásos portalanítását, a Hu
nyadi és Vasvári Pál utca szenny
vízcsatorna-építéssel érintett sza
kaszának rendbetételét. 

A képviselők elfogadták, hogy 
ettől az évtől minden esztendő
ben kerüljön megrendezésre a 
városi pedagógus nap, amikor k i 
emelkedő tanügyi dolgozókat k i 
tüntetnének. 

* 
Két folyó ügyként szereplő 

kérdést a megfelelő bizottságnak 
visszautaltak, mivel kellő szak
mai indoklásra van szükség a ké
relmek eldöntéséhez. Nevezete
sen a városi távhőrendszerről va
ló leválási kérelmek elbírálásáról 
van szó. 

Györe Géza 

SZENET A MAV-tól! 
Brikett 
Orosz kocka és dió 
Orosz dara 
Orosz borsó 

1300 Ft/q 
1055 Ft/q 
1025 Ft/q 
1400 Ft/q 

MÁV Rt. Anyaggazdálkodási Főnökség 

Celldömölk, Pápai u. 1. Tel.: 95/420-181 
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Színvonalas vetélkedést hozott 
a Sághegy-Kissomlyó Hegyközség borversenye 

Március 27-én sok szőlősgaz
da és érdeklődő gyúlt össze a Tu
rista fogadóban. Hogy a várako
zás perceiben miről esett a leg
több szó? Könnyű" kitalálni. A 
hegyen is sok kárt okozó márci
usi fagyokról. A gazdák abban 
bíznak, a szőlő megúszta a későn 
jött fagyokat. 

A borversenyt Danka Imre 
hegyközségi elnök nyitotta meg, 
utalva a tavaly decemberben in
dult szakmai programra, ami a 
Vince napi borszenteléssel és a 
mostani borversennyel folytató
dik, a hagyományteremtés szán
dékával. Megmérettetésre 59 
borminta érkezett, ebből 22 a 
Kissomlyó hegyről. 

A zsűri külön teremben végez
te a munkáját, nem tudhatta sen
ki , kinek a borát tálalják fel, vé
leményüket objektívnek kell el
fogadni. A szín, íz, zamat, tiszta
ság, összbenyomás alapján maxi
málisan 20 pont érhető el. A bí
rálat nyitott volt, akit érdekelt, 
megfigyelhette a zsűri munkáját, 
esetenként a véleménykülönbsé
gek egyeztetését. 

A borbírálatok befejeztével 
Müller Is tván balatonfürcdi bor
minősítő foglalta össze a verseny 
tapasztalatait: 

- Nagyon szép borokkal talál
koztunk, egy jó borvidéki ke
resztmetszetet kaptunk. Köszön
jük a termelőknek, hogy ilyen él
ményben lehetett részünk. M i n 
denütt lehet tanulni, aki sokszor 
vesz részt borversenyen és odafi
gyel, meglátszik az a bora minő
ségén. De tanulságos a verseny a 
bírálók számára is, mert bizo

nyos előítéletekkel érkeztünk a 
Somlói borvidéki körzetbe. Dur
va, kemény, savas borokra szá
mítottunk. Kellemesen csalód
tunk. Karakteres, jóízű, erjedési 
hibáktól mentes, többségében jól 
kezelt borokat kóstoltunk. 

Külön szólt az egyes borfaj
tákról. Nagy meglepetést okozott 
a zsűri számára a vegyes borok 
kategóriája, erről érdekes véle
ményt is hallottunk: A vegyes 
borokat az „indultak m é g " ka
tegóriába szokták sorolni. Itt 
azonban olyan vegyes borokkal 
találkoztak, amelyek egyértel
műen aranyérmesek, és ez azt b i 
zonyítja, nem kell okvetlenül 
fajtatisztának lenni egy jó bor
nak. 

A savas borvidékek borai nem 
tudják azt a minőséget hozni, 
mint Csopakon vagy Füreden, de 
a szüret időpontjának megválasz
tása sokat segíthet. Érett szőlőt 
szüreteljünk, és ne kapkodjuk el 
a fejtési, A seprőről nem kell már 
októberben lefejteni a bort, vár
juk meg a decembert vagy a ja
nuárt. A savas boroknál vigyáz
zunk a kénczésscl, hektoliteren
ként egy dekánál többet ne ada
goljunk. A kénezéssel nagyon 
fontos megvárni a bor öntisztulá
sát. 

Az első 10 legmagasabb pont
számot elért borról külön értéke
lést kaptunk. Megjegyezte a 
szakember: a borok még fejlő
désben vannak, ezért célszerűbb 
lenne a borversenyt későbbre ha
lasztani. Müller úr 10 éve volt itt 
borminősítőként, komoly fejlő
dést tapasztalt, jó úton járnak a 

kissomlyói és sági borosgazdák 
- mondta. Az a néhány bor, ami 
kisebb pontszámot kapott, első
sorban a kezelés miatt szorult 
háttérbe. Bár a versenykiírás fe
hér borokra szólt, két vörös fajta 
is érkezett, ezt is elbírálták. Mül
ler úr igen jó véleménnyel volt 
Végh Rezső kékfrankos boráról. 
Megjegyezte: kár, hogy nincs e 
borokból kereskedelmi mennyi
ség, ami alatt a piacon való 
folyamatos megjelenést kell ér
teni. 

A „felnőtt" zsűri mellett egy 
négy tagú ifjúsági zsűri is tevé
kenykedett, néhány jellegzetes 
fajta kóstolásában ők is részt vet
tek, a verseny és a bor tiszteletéül 
fekete Öltönyben, fehér ingben, 
illetve blúzban, mert két hölgy 
tagja is volt az ifjúsági zsűrinek. 
Szőlészek vagyunk, ez a szak
mánk, és a szakmához hozzá
tartozik a bor kóstolása. Ilyen 
egyszerű a dolog - mondta az 
egyik csinos ifjú hölgy. Nekik is 
ízlettek a bemutatóit borok, akár 
csak a felnőtt zsűri tagjai, ők is 
megerősítették: a Nagysomlón 
keményebb borok vannak, mint 
itt. 

Bír izdó János , a zsűri elnöke 
szintén nagyon kedvező vélemé
nyének adott hangot, mielőtt át
adták az okleveleket. 

Amíg a zsűri dolgozott, a gaz
dák egymás borait kóstolgatva, 
emelkedett hangulatban múlatták 
az időt. A késő estébe nyúló bor
versenyt Danka Imre elnök zárta, 
hangsúlyozta, a borverseny elérte 
célját, segít irányt mutatni a meg
újulás felé vezető úton. 

A borverseny végeredmé
nye: Arany fokozat: 14, ebből 5 
kissomlyói termelőé. Olaszriz
ling: Danka Imre 2 (két évjárat), 
Káldos Gyula. Vegyesfehér: 
G y u r á k i József, Keresz túr i 
Csaba, Nagy K á l m á n , Fehé r 
T a m á s (Nektár). Végh Rezső 
(Muscát Ottonel), Danka Imre 
(Rizlingszilváni), Danka Imre 
(Sauvignon), Hetyei Benjámin 2 
(két évjárat), Keresz tú r i Csaba 
(Zöldveltelini), Fehé r T a m á s 
(Rozália). 

Ezüst fokozat: 31, ebből 10 
kissomlyói termelőé. Olaszriz
ling: Bakó László 2 (két évjárat) 
Somogyi Lajos, Hetyei Benjá
min, Dezső Pé te r , Németh Gyu
la, Mayer Is tván, Fehér T a m á s , 
Beleznai J en ő , B a r á t h Is tván, 
Végh Rezső, Kovács József, Fía-
bies Ferenc, Keresz túr i Csaba, 
Farkas Emi l , Végh Rezső (Se-
millon. Királyleányka, Kékfran
kos), Dezső Pé ter (Zengő), Végh 
Rezső (Zöldveltelini), G y u r á k i 
József (Zenit), Varga József 
(Sardonnay), Fehé r T a m á s 
(Hárslevelű); vegyesfehér: Né
meth Béla, Somogyi G á b o r , 
Németh József, Rúzsa K á l m á n , 
Tó th Géza , Danka Imre , V ik -
mann László. 

Bronz fokozat: 10, ebből 3 kis
somlyói termelőé. Somogyi La
jos (Leányka), Hetyei Benjámin 
(Muscát Ottonel), Somogyi La
jos (Muskotály), Szalóky Gyula 
(Medina). Olaszrizling: Bakó 
László, Szerdahelyi József, 
Molná r Miklós . Rizlingszilváni: 
Mo lná r Miklós 2, Kovács Jó 
zsef, Dezső Pé te r (Zengő). Há
rom borosgazda. Fehé r T a m á s , 
Nagy K á l m á n , Somogyi Lajos 
tárgyjutalomban részesült. 

Káldos Gyula 

Kresznerics Ferenc III. Országos Anyanyelvi Verseny 
CELLDÖMÖLK, 1998. ÁPRILIS 23-24. 

CELLDÖMÖLK VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T A , 
A BERZSENYI DÁNIEL I R O D A L M I ÉS 

MŰVÉSZETI TÁRSASÁG 
ÉS A KRESZNERICS FERENC KÖNYVTÁR 

TISZTELETTEL MEGHÍVJA 

a verseny ünnepélyes megnyitójára 
1998. ápril is 23-án ( c s ü t ö r t ö k ö n ) 18 órára 

A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBE. 
(Celldömölk, Szentháromság tér 1.) 

A VENDÉGEKET KÖSZÖNTI 
M A K K O S ISTVÁN 

polgármester 

A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulóinak 
SZÓVARÁZS 

című műsora, 
összeállította és rendezte 

Kiss Zsuzsanna 
gimnáziumi tanár 

A versenyt megnyitja 
T Ü S K É S T I B O R 

József Attila-díjas író 
A N Y A N Y E L V Ü N K V É D E L M É B E N 

című előadásával 

Az írásbeli és szóbeli verseny április 24-én 8-16 óra között lesz 
a könyviárban. 

(Celldömölk, Dr. Géfin tér I.) 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk 
Az Új Kemenesalja önálló írások sorozatával emlékezik meg az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról. 
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli 
keinenesaljai történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézésé-
vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körű 
bemutatásával híradások, tudósítások formájában. 

Kérünk tehát mindenkit, különösen Is Kemenesalja települé
seinek krónikásait, küldjék el megemlékező 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. ASzerk. 

„Jellem, ízlés, hajlam, tehetség sokfélesége" 
Kiállítás a Savaria Múzeumban Berzsenyi Lénárd alkotásaiból 

„Hazámnak hú fia kívánván lenni, s ma
radni". Majd másfélszáz esztendővel ezelőtt 
- betegségére hivatkozva - e szavakkal hárí
totta el egy kemenesaljai protestáns nemes
ember. Berzsenyi Lénárd huszárezredes Gör-
gei Artúr főparancsnok azon ajánlatát, mely
ben e vitézségével sok csatában kitűnt hadfit 
a I I . hadtest parancsnokává szerelte volna k i 
nevezni. 

Akkor még. két hónappal a teljes összeom
lás, a világosi kapituláció előtt sejteni sem 
lehetett, hogy ezek az elővigyázatosságról ta
núskodó szavak - hiszen katonaemberként 
ekkor minden bizonnyal látnia kellett a csá
szári és cári túlerővel szembeni küzdelem k i 
látástalanságát - mennyire szó szerint érten
dők. Hiszen „Dani uraság" vitéz rokona 
egyedülálló portrésorozatot hagyott az utó
korra. Olmützi rabtársai ültek modellt az 
amatőr festőnek. Most, a második évezredhez 
közeledve, amikor a párizsi Eiffel-tornyon 
hatalmas szám hirdeti, hány nap is választ el 
minket a nagy fordulótól, lehetne magasztalni 
a kazamatában raboskodó bölcs előrelátását, 
hogy lám, nemes hazafi módjára már az utó
korra gondolt, amikor ceruzával, rajzszénnel 
papirosra mentette át társai vonásait. Lehetne, 
de megbicsaklana ez a gondolatsor. Hiszen 
akkor és ott másról volt szó. A túlélés, az 

életben maradás volt a tét. A sáncmunkára 
ítélt közrendúckncl éppúgy, mint a hozzájuk 
képest kiváltságos helyzetben lévő nemesek
nél, akikre 10-20 év, olykor vasban letölten
dő, cellarabságot szabott a kegyelmi verdikt. 
Igen: a kegyelmi. Hiszen ők - nem csupán 
magyarok: románok, olaszok, szerbek, horvá
tok, sőt még osztrákok is - szinte 
valamennyien „kegyelmes urak" voltak, akik 
először golyó vagy kötél általi halálra ítéltet
tek. 

Letöltve rabságukból néhány esztendőt a 
várbörtön penészes-dohos falai között, a ne
meseknek rangjuk miatti jutalomként járó 
kényszerű tétleaségben, mind többen kérdő
jelezték meg közülük: valóban nagy kegy 
volt-e a kegyelem? Sokan megbomlott tudat
tal szabadullak 1856-ban, amikor uralkodói 
kegyként több tucat 48-as „rebellis" vissza
nyerte szabadságát. Az erősebbek különféle 
foglalatosságba menekültek: ki krónikát írt -
csaknem teljes egészében fennmaradt Földi 
János, nagyváradi jogakadémiai tanár és Bar-
si Neumann József bicskei plébános naplója 
- , ki faragott, ki nyelveket tanult velük rabos
kodó más ajkú foglyoktól, más festett. (Ber
zsenyi Lénárd alkotásai mellett értékes kor
dokumentumok Tóth Ágoston képei is). 
Olyan is akadt - derül ki Barsi Neumann Jó

zsef feljegyzéseiből - , aki a főzés tudományát 
gyakorolta. Már amíg lehetett, hiszen az 
1850-es évek elején - egyre távolodva a for
rongó 48-49-es évektől - nemhogy enyhült 
volna, hanem inkább szigorodott a bánás
mód: egymás után vonattak meg a kedvez
mények. Nem csoda hát, hogy az 185 l-es 
esztendő februárjának végén így fohászkodik 
naplójában Földi János: „Ó isten, aki nagyon 
meglátogattál, csak azért imádkozik hü fiad, 
fiogy inkább küldd rám a gyors halált, mint 
az elmének lassú elmúlását, a lélek mécsesé
nek haldoklását. Élőhalott vagyok e falak kö
zött. És élőhalottak vagyunk mi mindannyian. 
De sötétségünk sírvermén csekély rés látszik 
még és e résen öntudatunk éberen vigyáz. E 
keskeny rést ne zárd be, ó Isten, amíg él a 
test, dobog a szív, lélekzik a tüdő, mozdul a 
nehéz kéz." 

Nemcsak a sanyarú körülmények őrölték 
fel az erős hadfiakat. Nyomasztóak voltak az 
emlékek is. Jónéhányan átélték - többeket 
megörökített Berzsenyi Lénárd is - a pesti 
Neugebaudéban 1849-ben az október ötödi
kéről hatodikára virradó éjszakát. Amikor az 
ítéletükre várakozó foglyok feletti szobában 
az első magyar felelős kormány miniszterel
nöke járt-kelt fel. s alá: gróf Batthyány Lajos 
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utolsó éjszakájának neszei szűrődtek át a fa
lakon: „Jár, föl s alá, vég nélkül, mint a ho
mokóra porszemei peregnek, mindig egyfor
mán, le a mélységbe, a megsemmisülésbe. 
Odafönn a halálraítélt járkál. A homokszem 
pereg, pereg, a perc múlik, mindjárt megvir
rad és akkor elnémulnak a lépések. S a többi 
- néma csönd." 

És persze minden esztendőben visszakö
szönt egy nap, amely 1848-ban eufóriát, a 
szörnyű vég után dacot és melankóliát hozott: 
március idusa. Egykorú feljegyzésekből kide
rül: ezek a márciusi hetek mindig óriási pró
batételt jelentettek a hazájuktól messze rabos-
kodóknak. Földy János például az alábbiakat 
jegyezte fel 1851. március 12-én, illetve 15-
én: „Szontagh Pál négy napja nem szólt sen
kihez egy szót sem. Ez nem meglepő e falak 
között. Barsi-Neumann, a bicskei plébános, 
három hete csak imádkozik és nem beszél 
senkihez. Agyunk elnehezül, elhomályosul. A 
honvédtisztek, kik tavaly jöttek ide mint deli 
férfiak, éltük virágjában: önmaguk árnyékai. 
Kiszáradt katángkórók." 

1851. március 15. 

E nap emléke, a három év előtti március 
idusának szent emlékezete, fölkorbácsolta 
zsibbadt öntudatunkat. Ma megélénkült a ka-
zamáta. Hangos beszéd zaja verte fel a néma 
falakat. Az élőhalottak e napon ismét élőknek 
képzelik magukat. 

Vájjon hová lettek? Merre járnak a márci
usi ifjak? Hol pihen, mely jeltelen sírban Pe
tőfi, Fehéregyházán látták öt utoljára. Ha ko
zák pikája szúrta át forróvérű szívét, úgy bé
kesség vele. De vajh ki tudja: nem él-e vala
mely szibériai ólombánya mélyén? Ki hallja 
meg átkait, keserveit?" 

* 
Berzsenyi Lénárd 1856-ban szabadult. Ta

lán képeinek is köszönhette, hogy ép elmével, 
egyenes gerinccel lephette át a várbörtön ka
puját, s egy szintén kemenesaljai - szűkebben 
alsósági - fogolytársával, Újváry Istvánnal, a 
kiegyezés évében élctrehívta a Vas Megyei 
Honvédegyletct. Azon kevesek közé tarto
zott, akik „az clőhalolti állapotból" képesek 
voltak visszatérni a/, életbe. 

A hátoldalukon a rabtárs-modellck saját 
kezű jellemzésével - úgymint ,Jól van talál
va", „meglehetős", „kevés hasonlatosság van 

benne" - ékesített alkotásokból a forradalom 
és szabadságharc másfélszázados jubileuma 
tiszteletére március 15-én nyílt kiállítás 
Szombathelyen a Savaria Múzeumban, me
lyen Ambrus Lajos író idézte fel a huszár
ezredes alakját. A kiállítás érdekessége, hogy 
együtt láthatók az eredeti művek, és az azok
ról többnyire még a börtönben készült máso
latok is. Á képek egy része Alsóságról érke
zett, a festő nevét viselő általános iskolából, 
hiszen jó harminc esztendővel ezelőtt az is
kola akkori igazgató ja bukkant rájuk az egy
kori Berzsenyi ház, későbbi postaépület pad
lásán. Azóta az iskola őrizte a képeket, lehe
tőségeihez mérten, féltő gonddal. A névadó
hoz való ragszkodáson, a múlt értékeinek 
megbecsülésén túl részint kényszer
megoldásként. Hiszen Kemenesalja szívében 
még mindig nincs egy olyan épület, vagy 
akárcsak terem, ahol méltó emléket lehelne 
állítani e lájcgység megannyi hímevessé vált 
szülöttének, akik egész életükben makacs el
szántsággal ragaszkodtak - Hamvas Béla sza
vaival élve - „délnyugat géniuszának" cent
rumához. 

Kiss Veronika 

Történelemóra zene- és énekhangra 
Városunk március 15-íki, az 

1848/49. évi forradalom és sza
badságharc 150. évfordulójának 
tartalmas, szép ünnepi megemlé
kezései sorába szervesen illesz
kedett bele a református temp
lomban vasárnap délután 1/2 3 
órakor megtartott FÉNYESEBB 
A LÁNCNÁL A K A R D című 
hangverseny, melyen a MUSICA 
SACRA együttest hallhattuk. 
Műsorukban a magyar független
ségi harcok (1686-1848) dalai 
hangzottak fel, emlékezve és em
lékeztetve a hallgatókat több év
század szabadságharcaira. 

Az együttes 1988-ban alakult 
Budapesten, s egyike a legtöbbet 
koncertező magyar régizenci 
együtteseknek. Előadói tevé
kenységükhöz komoly kutató
munka adja a hátteret: a X V -
XIX. századi magyar és közcp-
európai zene kapcsolatainak 
vizsgálata, a középkori és rene
szánsz énekelt költészet kutatása 
s természetesen ezeknek előadá

sa. Előadásukban mindezek csip
kerózsika-álmukból felébredve, 
élőzeneként szólalnak meg és ke
rülnek kapcsolatba a közönség
gel. Országszerte több mint 400 
koncertet adtak, de hallhatták 
őket Erdélyben, a Felvidéken, 
Bécsben, Innsbruckban, Buka
restben, az M T V , a DUNA TE
LEVÍZIÓ, a Magyar Rádi o s az 
ORF műsoraiban. 

Nálunk a templomot teljesen 
megtöltő érdeklődő hallgatóság 
három korszak zenéjéből és szö
vegéből épülhetett és gazdagod
hatott lelkiekben és szellemi
ekben egyaránt. A műsor első ré
szeben a KURUC KOR magyar 
és szlovák táncdallama hangzott 
fel, melyet egy panaszénck: 
„Egy bujdosó szegénylegény" 
követett (1680-as évek). Ezután 
asztali nóta (1730), majd egy 
tudósítás a Rákóczi-szabad
ságharc első szakaszának főbb 
eseményeiről: „Magyarország, 
Erdély, hallj új hírt" és a magyar 

A G R O E N - T A 
M E Z Ő G A Z D A S Á G I G É P A L K A T R É S Z S Z A K Ü Z L E T 

IFA, M T Z , Z E T O R , T Z - 4 K , a lka t részek , c sapágyak , 
ékszíjak, a k k u m u l á t o r o k (PERION) 
GUMIKÖPENYEK (IFA, MTZ) 
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
Tel.: 06/60/376-768 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. 
Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768 

városok „dicsérete": „Fennyen 
hordod a nagy orrod" zárta ezt a 
részt. 

A X V I I I - X I X . század: „Saltus 
Polonicus I - n . " (1729); Jaj, régi 
szép magyar nép (1755); Haj, 
Rákóczi, Bercsényi, s Pálóczi 
Horváth Ádám rebellis énekét 
(1790-cs évek) idézte bele a hall
gatóság szívébe. A harmadik, be
fejező rész Dunántúltól Erdélyig 
átfogva a történelmi Magyaror
szág területét Doppler Ferenc rit
kán hallható Kossuth-indulójával 
(1847!) mozgatta meg a szíveket 
és a lábakat. Ezt követték az 
„Alföldi verbunkosok" s Arany 
János: Nemzetőr-dalai, Duda-
nóták Kiss Dénes 1844-es pápai 
és Tóth István 1832-1843-as fü
löpszállási kézirata nyomán; 
1848-ban el kell menni háború
ban (Csik. m.); Kcrekes-Héjsza 

(Gyimes). Az 1840-es évekből 
Víz, víz, nincsen olyan víz és Ka
cér tánc (Moldva) került előadás
ra. 

A közönség és a zenekar nagy 
hamarsággal hangolódott össze, 
és élvezte az előadandó számok 
előtt elhangzó ismertetéseket, 
történelmi adatokat és az utána 
felhangzó, művészi színvonalon 
előadott zenét, az érthetően, szép 
kiejtéssel, tiszta hangon énekelt 
szövegekkel. 

Kodály írta: „A zene lelki táp
lálék és semmi mással nem pó
tolható. Aki nem él vele: lelki 
vérszegénységben él és hal. Tel
jes lelkület zene nélkül nincsen. 
Vannak a léleknek régiói, me
lyekbe csak a zene világít be." 
Március 15-én ott, a református 
templomban csodálatosan szép 
élményben volt részük a hallga
tóknak és vitamindús lelki táplá
lékot kaptak! 

Nádasdy Lajos 

BALLAGÁSRA 
ARANYÉKSZERT 
a C E L L I BÉ-KE BT. 

„PARTI ÉKSZER" boltjában 
Kínálatunk: 

Távolkeleti ezüstök, markazitok 
EREDETI Svájci, Festina, Calypso karórák, ékszerórák 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

Celldömölk. Szentháromság tér 6. Tel.: 06-95-423-915 
Nyitva t a r t á s : H-P-ig 8 órától 11.30-ig, 12.30-tól 17-ig. 

Szombat: 8 órától 12 óráig. 
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P O L I T I K A I H I R D E T É S * P O L I T I K A I HIRDETÉS 

KOVÁCS F E R E N C 
a Fidesz-Magyar Polgári Párt és 

a Magyar Demokrata Fórum 
közös országgyűlési képviselőjelöltje 

Az új évezred küszöbén két 
Magyarország között kell vá
lasztanunk. A választások két 
pártra leadott szavazatok 
alapján fognak eldőlni. De a 
döntés igazi tartalma egészen 
más . Valójában két életfor
ma, két gondo lkodásmód, két 
személyes értékrend közül 
kell választanunk. A múltat 
az M S Z P , a polgári jövőt a 
Fidesz - Magyar Polgári Párt 
képviseli . Saját sorsunkról 
hozunk döntést május 10-én 
Cel ldömölkön is a szavazófül
kék függönye mögött . Á lma
ink sorsát is ott döntjük el! 

A polgárok 
képviselőjelöltje 

Kovács Ferenc, 44 óves sit
kei vál la lkozó. A fővárosban 
szülcteli nagy múltú vendéglá
tós családban. Iskolai tanul

mányait is ott végez te , vendég
látó- és szállodaipari szakképe
sítést szinten Budapesten szer
zett. 1973-ban kötött házassá
got, három iskolás korú gyer
mekük van. 1982-ben azért köl
töztek Si tkére, hogy a megyé 
ben akkor kezdődöt t kastély-
mentési program keretében fel-

MAGYAR 
POLGÁRI 
PÁRT 

újítsák és fogadóként üzemel
tessék a felsőbüki kúriái . Egyik 
kezdeményezője a község ne
vét országszerte ismertté tevő 
Kulturális Feszt iválnak. 

Az I994-es önkormányzat i 
választásokon a Vas Megyei 
Közgyűlés tagja lett. az idegen-

forgalmi bizottság elnöke. Szá
mos gasztronómiai írása, illetve 
szakácskönyve jelent meg, több 
vendéglátással kapcsolatos té
véműsor szereplője. A rend
szerváltás után lépett be a F i 
deszbe, ötödik éve megszakí tás 
nélkül a párt megyei e lnöke. A 
polgárt erők összefogásának 
eredményekén! a Fidesz-Ma
gyar Polgári Párt és a Magyar 
Demokrata Fórum közös jelöl t
jeként , a Magyar Keresz
ténydemokrata Szövetség tá
mogatásával eséllyel indul az 
1998-as országgyűlési válasz
tásokon az Önök választókerü
letében. 

Sorsunk 
jobbra fordulásáért 

Az elmúlt hetekben, a kam
pány során úgy tapasztaltam, 
hogy a választások közeledté
vel Önök is egyre többet foglal
koznak azzal, mit lehet tenni 

saját sorsunk jobbra fordulásá
ért - összegzi a polgárok vára
kozásait Kovács Ferenc. Sokan 
még magukban elképzel ik éle
tük könnyebbé válását, mások 
csalódottak, és vannak akik le
mondóan legyintenek, mikor 
arról hallanak, szavazatukkal 
fonlos döntést hoznak. Á m 
egyre többen gondolják azt, 
hogy nem a múltat , hanem a j ö 
vőt kell építeni . 

Ezért továbbra is hiszem, 
hogy mi mindannyian, az állam 
polgárai együt t egy jobb Ma
gyarországot hozhatunk létre, 
melyben Ce l ldömölk , Sárvár, a 
Kcmencshá t é s a Rába-völgy 
településeinek minden lakója 
megtalálja boldogulását . É s 
esélye lesz a mostani kilátásta
lan helyzet helyett egy bizton
ságot nyújtó j ö v ő megélésére 
is. E valóban közös , távlatokat 
nyitó vágy megvalós í tásához 
kérem felhatalmazásukat , rész
vételüket és igenlő voksaikat! 

Az Ön bizalmának 
felhatalmazásából 

Képesek leszünk megterem
teni egy polgári Magyarorszá
got é s azon belül k i - k i egy biz
tonságos otthont, ahol jólétben 
és szabadságban élhet. A F i 
desz a polgárokkal kötött szö
vetséget - a közös gondok és az 
együtt elért e redmények össze
tartanak minket. Közösen való
ra vállhatjuk terveinket. 

VAN 
MÁS VÁLASZTÁS: 

POLGÁRI 

MAGYARORSZÁG 

FIDESZ-
M A G Y A R P O L G Á R I P Á R T 

A Fidesz •? Magyar Polgári Párt 
és a Magyar Demokrata Fórum 

közös képviselőjelöltje Vas megye 
4-es számú választókerületében. 
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Létbiztonság, jogbiztonság, 
közbiztonság 

Tisztelt Válasz tópolgárok! 
V E L E K E Y J Ó Z S E F , a 4. sz. 

választókeriilet független kisgaz
dapárti képviselőjelöltje vagyok. 

Az 1998-as év remélhetőleg a 
kormányváltás éve lesz. A kis
gazdapárt a nemzet felemelkedé
séhez kínál programot, és nem 
ígérgetéseket. Legfőképpen 
megoldási javaslatokat tár a vá
lasztópolgároknak. A gazdasági 
növekedés lehetőségét kell meg
teremteni első feladatként. Ál
lamháztartási reformot, bank
rendszer átalakítását a kis- és kö
zépvállalkozások támogatására. 
Az agrárágazat támogatására 
kedvező hitelek, a feldolgozó 
ipar szerkezeti átalakításával, 
azok kezébe adni, akik az alap
anyagot termelik hozzá (gabona, 
zöldség, gyümölcs, húsipar). 

A belső ellátás javítása, mo
dernizálása. Vállalatoknál a dol
gozni rész vények ki terj esztése. 
Ez egy létbiztonságot nyújthatna 
a dolgozóknak. Szavazati jog + 
részvény, beleszólási jog a válla
lat vezetésébe. A privatizáció fe
lülvizsgálatát a visszaélések 
megszüntetését. A magyar ter
mékek külföldi piacainak bővíté
se, a keleti piacok visszaszerzése 
fontos célkitűzésünk, mert a fog

lalkoztatás növelése elsődleges a 
nemzet csökkenésének megállí
tása szempontjából. A még min
dig növekvő társadalmi terheket 
arányosan kell szétosztani a kü
lönböző anyagi helyzetű rétegek 
között. Magyarország többre ké
pes, mint amit a jelenlegi kor
mány alatt produkál. 

Hatalmas belső állam
adósságot, növekvő munkanél
küliséget, mindig rosszabbodó 
közbiztonságot, szinte minden 
napra jut egy-egy robbantás, 
gyilkosság. A fiataloknak szeret
nénk visszaállítani az ingyenes 
tanulási lehetőséget, az első 
szakmához jutás lehetőségét, és 
az első szakképesítést és munka
helyet. Visszaállítjuk a nyugdíj
korhatárt 60 és 55 évre. Az idős, 
fáradt embereket nem dolgoztat
juk 62 éves korukig. A főállású 
anyaságot munkaviszonynak is
merjük el. A nyugdíj nagyságá
nak ás vásárlóerejének a létmini
mum felett kell lennie. A létmi
nimum szintjéhez joga van a leg
kisebb nyugdíjasnak is (21 E Ft 
felett). A társadalmi igények és 
szükségletekhez igazodva támo
gatjuk az egyházi- és magánisko
lák megerősödését. A közigazga
tás ésszerűsítését kívánatosnak 

VELEKEY JÓZSEF 
A Független Kisgazdapárt 

országgyűlési 
kepviielofolöltjf! 

VAS M E G Y E 
4 . S Z Á M Ú 

VÁUSZTÓKIRÜUT 
• 

i & y y s i (ív 

Független 
Kisgazdapárt 

• 
1056 Budapest, 

Belgrád rakpart 24. 
Telefon/Fax: 
118-1587 

tartjuk. A közbiztonságot megfe
lelő szintre hozzuk. 

Külpolitikánkat a környező or
szágok kapcsolatrendszerének 
javítására fordítjuk, így az ott élő 
kisebbségek helyzetének javítá
sáról tudunk gondoskodni. A 
külpolitikánk gondoskodni fog a 
külső forrásokról, és piacokról. 
Nemzeti érdekek vezérlik a belső-
és külső politikánkat. 

Sárvár és környékén fejleszte
ni kell az idegenforgalmat. Az 
adottságokat még nem eléggé 
használtuk k i , a falusi turizmust 
államilag támogatjuk. Az agrár
ágazatban dolgozó kis- és kö
zépvállalkozókat kedvező hite
lekkel segítjük, hogy ezen ága
zatot olyan fejlettségi fokra tud
juk felhozni, hogy az Uniós csat
lakozáskor méltó tagok lehes
sünk. 

Celldömölk és környékén meg
határozó szerepe van a vasútnak, 
még mindig az egyik legtöbb 
munkaerőt foglalkoztató nagy
vállalat. Valószínű, továbbra is 
meghatározó szerep jut a vasút
nak, mivel a vasútvillamosítás el
kezdődik Szombathely-Székes
fehérvár vonalon. Celldömölk és 
környékén a legmagasabb a mun
kanélküliség. Ösztönözni, támo
gatni fogjuk a munkahelyteremtő 
beruházásokat, feldolgozó ipar 

telepítését, amely a környék ellá
tásában javíthatna. A hőforrások 
feltárását szorgalmazzuk, a gáz-
és olajkút hasznosítását a város 
ellátása érdekében. 

A turizmus szervezése, előse
gítése mint megélhetési lehető
ség. A létminimum alatt élők egy 
elfogadható szintre való felhozá
sa, megfelelő életszínvonal eléré
se a cél. A társadalomba való in
tegrálása a kisebbségeknek, a 
nyelvtanulástól a kultúrájuk 
megőrzése mellett gazdagítják a 
nemzetet. Jogegyenlőséget itthon 
és határon túl. 

Valódi piacgazdaságot, valódi környezetvédő 
politikát, valódi rendszerváltást. 

Létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság! 

Bemutatkozás 
1943-ban születtem Jákfán, 

parasztszülők hatodik gyer
mekeként. 1983-ban érettsé
giztem, 1986-ban pedig tech
nikusi oklevelet szereztem. 
1966 óta a MÁV-nál dolgo
zom. 

Nős vagyok, két gyerme
kem van. Felesegem nyugdí
jas. A kisgazdapárttal 1988-
89-ben kerültem kapcsolatba. 
1990-től vagyok a párt tagja. 
Az apám is tagja volt a párt
nak. A párt újjászervezésében 
vettem részt megyei és helyi 
szinten. 

Előbb megyei alelnök, majd 
megyei titkárként tevékeny
kedtem. Celldömölkön élek, 
ahol helyi titkár, majd elnök 
lettem. Munkámba bevonom a 
környék településeit is. 94-ben 
maneger iskolát végeztem a 
kisgazdapárt szervezésében. 
Az 1994-es országgyűlési vá
lasztásokon a 4. számú körzet 
egyéni képviselőjelöltje vol
tam. 

Az önkormányzati választá
sokon polgármesternek jelöl
tek ugyancsak 1994-ben. 

Velekey József 



ÚJ K E M E N E S A L J A 1998. ÁPRILIS 23. 8 

P O L I T I K A I H I R D E T É S * P O L I T I K A I HIRDETÉS 

Hittel, tisztességgel és minden erőmmel 
1936-ban születtem Rábasöm-

jénbcn. Állatorvosként dolgoz
tam 1994-ig. 1995. január I-tói 
Sárvár város polgármestere va
gyok. 

Országgyűlési választások 
előtt állva egy pillanatra vissza 
kell tekintenünk az elmúlt négy 
esztendőre. E négy év a magyar 
társadalom zömének szomorúsá
got és nem felemelkedést hozott. 
25% életszínvonal-csökkenést, 
kórházbezárásokat, mérhetetlen 
áremelkedéseket, mindennapos 
utcai lövöldözésekkel kísért köz
bizonytalanságot, a legmagasabb 
szintekig hatoló korrupciót és 
média diktatúrát. 

Erre mondják nekünk, hogy jó 
úton haladunk, és feltétlenül tart
suk ezt az irányt. Vajon ezt akar
juk-e? Nyilván nem! 

Május 10-én eljön egy nap 24 
órája, amikor minderre nemet le
het mondani, és el lehet indulni 
egy remcnytcljescbb négy esz
tendőre. Ezt a célt akarom szol
gálni akkor, amikor elindulok 
képviselőjelöltként, mert meg 
vagyok győződve arról, hogy tu
dunk sorsunkon javítani és gyer
mekeinknek szebb jövőt teremte
ni. 

Az elmúlt években a helyható
sági választásokon a választóktól 
kapott bizalommal élve lehetősé
gem volt az előbbi célokért cse
lekedni. Fontos és küzdelmes 
szerepet tölthettem be a választó
körzet telefonellátásának megva
lósításában (ma már a digitális 
telefonellátottság 83%-os). 
1995-től pedig Sárvár fejlődé
séért dolgozhatok. E fejlődés
nek az eredménye 7 új ipari 
üzem, épülő gyógyszál ló és 
még sok egyéb. Közel 2000 új 
munkahely és négy év alatt a 
gazdasági teljesítmény 400%-
os növekedése. Mindez egy f i l 
lér kormányzati támogatás nél
kül, alapvetően egy klasszikus 
értelemben vett keresztény
demokrata helyi gazdaságpol i 
tika érvényesítésével. 

Természetesen, hogy mennyit 
élvezhetünk munkánk eredmé
nyéből, az függ az országos po
litika vitelétől. 

Ma azt tapasztaljuk, hogy mi
nél többet termelünk és dolgo
zunk, annál többet vesznek cl tő
lünk, és amit elvesznek, annak 
jelentős része elveszik a korrup
ció útvesztőjében, az ésszerűtlen 

újraelosztásban és a célszerűtlen, 
„szocialista" típusú nagyberuhá
zásokban. (Bős — Pilismarót, 
Metró stb.) A mi választókörze
tünk városaival együtt szenvedett 
a 4 évben a halalmi arroganciától. 

T I S Z T E L T 
C E L L D Ö M Ö L K I E K ! 

Ha fejlődni és boldogulni aka
runk, akkor nemet kell monda
nunk az. elmúlt négy esztendő ha
talmi felállására. M i az. amit 
megválasztásom esetén támoga
tok? 

- jobban szervezett, mindenki 
számára elérhető egész
ségügyi ellátást, kórházbe
zárások nélkül, 

- 13. havi nyugdíj juttatásának 
bevezetését, 

- a mezőgazdasági termelők 
érdekeinek nagyon határo
zott képviseletét, az adózási 
bürokrácia alól való mente
sítésüket. 

- a kisvállalkozók és bérből 
élők adó- és járulékterhei
nek csökkentését, 

- a jelenleginél jóval jelentő
sebbrészvételt az oktatás fi
nanszírozásában, 

- igazságosabb, térségünk és 
Celldömölk számára is elér
hető területfejlesztési elosz
tást, 

- a szociál-liberális kormányé
nál jelentősebb mértékű fej
lődési ütemet a gazdaság
ban, 

- nemzeti érdekeinket érvé
nyesíteni képes kül- és gaz
daságpolitikát, 

- tisztességes médiapolitikát, 
- hatékony igazságszolgálta

tást, anyagilag is megbe
csült rendőrséget, 

- az Önkormányzati érdekek 
érvényesítését a kormány
zati hatalommal szemben, 

- a keresztény egyházak támo
gatását. 

Helyileg, Celldömölkön k i 

emelten támogatnám a város 
iparszerkezetének átalakítását és 
ezzel párhuzamosan az idegen
forgalmi fejlesztés elindítását. Ez 
utóbbi terület teljesen kihasz
nálatlanul áll, az elindításhoz 
tapasztalat, szakértelem és 
megfelelő kapcsolatrendszer 
egyaránt szükséges. Természeti 
és emberi értékek, valamint a tör
ténelmi múltban gyökerező ha
gyományok rendelkezésre áll
nak. 

Hiszem és vallom, hogy Cell
dömölk és Kemenesalja képes és 
méltó ugyanarra a fejlődésre, 
amelyet Sárvár az elmúlt pár év
ben magáénak mondhatott. Ha a 
választópolgárok bizalmukról 
biztosítanak, akkor e lehetőség
gel felhatalmazva mindent meg
teszek - tapasztalataimat és kap
csolataimat felhasználva - Cell
dömölk gyors fejlődéséért, figye
lembe véve ehhez Celldömölk ki
tűnő vasútforgalmi ellátottságát 
is. 

Az egész választókörzet csak 
Celldömölk és Sárvár kiegyensú
lyozott és párhuzamos gyarapo
dásával együtt juthat előre. Eb
ben az esetben a két város képes 
lesz térségi közös feladatok meg
oldására is. 

T I S Z T E L T 
V Á L A S Z T Ó P O L G Á R O K ! 

Amire az Önkormányzati vá
lasztásokon ez ideig megbízást 
kaptam, azt a jó Isten segítségé
vel sikerült szolgálnom és telje
sítenem. Országgyűlési képvise
lővé történő megválasztásom 
esetén a választókörzet egészé
nek szolgálatát tartanám fel
adatomnak. 

Azt vallom, hogy az egyénileg 
megválasztott képviselőnek dön
tően az öt megválasztó polgárok 
érdekeit kell képviselnie, és ezt 
nem szabad egy pillanatra sem 
megtagadnia. 

E megtisztelő, de nem könnyű* 
feladatra vállalkozom Önökért, 
mindnyájunkért, ha a választók 
bizalommal erre felhatalmaznak, 
akkor ezt akarom szolgálni hittel, 
tisztességgel és minden erőm
mel. 

Dr . Dénes Tibor , 
a Kereszténydemokrata 

Néppárt 
országgyűlési 

képviselőjelöltje 
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Kedves 
Választópolgár! 

Engedje meg, hogy be
mutatkozzam Önnek: 
GÖMBÖS F E R E N C va
gyok. A dr. Szabó Iván 
által vezetett Néppárt 
(Magyar Demokrata Nép
párt) jelöltjeként kívánok 
indulni az 1998 májusá
ban tartandó ország
gyűlési képviselő-válasz¬
tásokon az Ön lakóhelyét 
is magába foglaló, Vas 
megye 4. sz. választókör
zetében. (Kemenesalja-
Celldömölk) 

54 éves, családos em
ber vagyok. Feleségem 
fogorvosi asszisztens, a 
Katolikus Egyház világi 
munkatársa, hitoktató, 
cserkészparancsnok. Lá
nyom fogorvos, férjezett. 

A celldömölki Berzse
nyi Dániel Gimnázium
ban érettségiztem, majd a 
SOTE Fogorvosi Kara el
végzése után, 1967 óta va
gyok Jánosháza nagyköz
ség és vonzáskörének fog
szakorvosa. 

1990-ben az első sza
bad választásokkor már 
megtiszteltek bizalmukkal 
és képviselhettem Önöket 
a magyar parlamentben. 
1994 óta a Megyei Önkor
mányzat tagjaként az 
Egészségügyi és Szociális 
Bizottság alelnöki tisztsé
gét töltöm be. 

Mint orvos, és mint po
litikus is ismerem a terület 
polgárainak örömét és bá
natát. 

Remélem, hogy a Cell
dömölki Ipari Park meg
valósul és a Székesfe
hérvár-Szombathely vas
út villamosítása hozzáse
gíti Celldömölköt, hogy 
újból vasúti gócponttá 
váljon. 

Bízva abban, hogy e te
rület termálvíz és turiszti
kai lehetőségeit kihasz
nálva Celldömölk, Keme
nesalja fővárosa az elkö
vetkező években virágzó, 
polgári kisváros lesz. 

Természetesen a Nép
párt és jómagam is val
lom, hogy minden emberi 
cselekedet kezdetén a hit 
áll. Szeretném, ha hinnék, 
hogy van remény és értel
mes cél, melyek elérésé
hez az eszközök kezünk
ben vannak. 

CÉLOM: 
Az elmúlt nyolc év 

mindannyiunk megszen
vedte eredményeinek 
megőrzése, a pozitív irá
nyú folyamatok továbbvi
tele. 

D E ! Visszaszorítva az 
öncélú belpolitikai állóhá
borúkat és az önös érdeke
ket előbbre helyező hata
lomgyakorlást. 

EGYETÉRTEK 
azzal, hogy az elmúlt 
nyolc év kormányai olyan 
folyamatokat indítottak el, 
melyeket vétek lenne el
dobni. 

DE! Nem értek egyet 
azzal a politizálással, 
mely nem a választópol
gárok, hanem a statiszti
kusok örömét keresi és 
tetszetős mérőszámok 
elérése érdekében a la
kosság nagy többségét el
lehetetleníti, megnyomo
rítja. 

HATATLANNAK 
TARTOM, 

hogy a tetszetős sikerpro
paganda közben több 
százezer háztartás kerül
jön az alapvető közüzemi 
szolgáltatások megfizeté
sére képtelen helyzetbe, a 
kilakoltatási veszély kü
szöbére és az egész társa
dalom szinte a krimik vi

lágába sodró, elrémisztő 
közállapotok közé. 

EZÉRT 
ÍGÉREK 

a túlfűtött indulatokat ki
záró, csakis közös problé
máinkat szem előtt tartó 
politizálást. 

Az alkotó és gyarapod
ni képes egyének, család
jaik és közösségeik szá
mára anyagi és erkölcsi 
megbecsülést. 

KÉREM ÖNT, 
gondolkozzék velem saját 
jövőjéről és ha mindenna
pi kérdéseinkről hasonló
an gondolkodik, támogas
sa személyemet és a Nép
pártot szavazatával a vá
lasztásokon. 
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Mit akar 
a Magyar Igazság 

és Elet Pártja? 
- Olyan országot, amelyben a piacgazdaság nem a 
szabadrablást jelenti, hanem a teljesítmény szerin
ti igazságos különbségeket. 
- Átalakulást, amelynek nem a vesztesei vannak 
többségben. 
- Igazságos közteherviselést, olyan adó- és járulék
rendszert, amelyik biztosítja a kisvállalkozások 
talponmaradását is. 
- A privatizáció felülvizsgálatát, a törvénytelen 
úton elrabolt nemzeti vagyon visszaszerzését. 
- Az államadósság törlesztésének felülvizsgálatát, 
a külföldi adósság részbeni elengedésének és át
ütemezésének elérését, ezzel is forrást teremtve a 
legfontosabb feladatok teljesítéséhez. 
- Életet, a népességfogyás megállítását, á családi 
élet biztonságát, kampányidőszakon kívül is érték
álló nyugdíjakat. 
- Az oktatás-nevelés és a nemzeti kultúra kiemelt 
támogatását, hogy legfőbb kincsünket, az emberi 
erőforrást kiaknázhassuk. 

HORVÁTH PÉTER oki. földmérő 
technikus vagyok. 

1936-ban hétgyermekes tanító csa
ládban születtem. 

Vallásomat napi gyakorlat által 
igyekszem megélni. 

Öt gyermekem van és hat fiú uno
kám. 

Iskoláim elvégzése után a földhiva
talhoz mentem dolgozni. 

1956 októbere bennem is felcsillan
totta az új, a jobb társadalom reményét. 
Rumban felvonulást szerveztünk. A 
Nemzeti Bizottságba beválasztották a 
Halálokai is. A megtorlás 10 hónapi in
ternálásra ítélt. Megjártam Szombathe
lyen a zöld és kék ávót. majd a gyűjtőt, 
Kistarcsát. Tökölt. Kiengedésem után 
munkahelyeimen mindig tudatták ve
lem, hogy másodrendű állampolgár va
gyok. Egzisztenciális elképzeléseimet 
megakadályozták a Földhivatalnál is 
és a celldömölki MÁV Építési Főnök
ségnél is, ahol később 8 évig dolgoz
tam. Leghosszabb időt munkában a 

MELYEPTERV Szombathelyi Köz
műtervező Osztályán töltöttem - terve
ző geodélaként. 

Az ún. „rendszerváltás" idején az 
MDF oldalán korteskedtem. Tapasz
talnom kellett már ott is, hogy nem úgy 
történnek az események, mint elképzel
tük. A MIÉP megalakulása óta szószó
lója vagyok a magyarság ébresztésé
nek: összeesküdtek ellenünk. Ezért vál
laltam a képviselőjelölést. Hogy miért 
épp a Vas megyei 4-es választókerület
ben? Édesapám e körzetben született, 
és itt hagyott rám kis zártkerti földet. 
Rokonaim jó része is itt 61. Életem fe
lében e választókörzetben dolgoztam. 
Itthon vagyok. 

Mit üzenek Honfitársaimnak? Őse
ink karddal a kezükben, szemtől szem
be harcoltak, ontották vérüket, áldozták 
életüket. Tőlünk, a Hazánk ma sokkal 
kevesebb áldozatot kér. Pusztán józan, 
önmentő akaratunkat, hogy a ceruza 
vértelen fegyverével a szavazófülkében 
védjük meg önmagunkat. Nem igaz az. 

hogy úgyis mindegy. Ha mindegy len
ne. Horn Gyula nem vedlett volna át 
szocialistából kapitalistává. Kire és mi
re adja voksát a meglopott munkás, ha 
a libcrál-bolscvik kizsákmányolóira 
szavaz? Kihez és mihez akar hűséges, 
egyenes ember lenni? A kaméleonhoz? 
Változtass úgy, hogy élhess! A min
den-mindegy helyett vállald a szolida-
rizmust, mint a bibliai igazak: Noé, akit 
a bárka építése al att sokszor kinevettek; 
a Szodomában nem volt 10 igaz; a bá
rány vérével megjelölt szemöldökfa 
menedékét vallók. Mind a három eset
ben a keveseknek, a kigúnyoltaknak 
volt igazuk. 

A bárka, amelyen átvészelheti ma a 
magyarság a vészterhes ezredfordulót, 
az a Magyar Igazság és Élet Pártja 
programja. Ma még a kevesebbeké, de 
holnap... 

H o r v á t h Pé te r 
'56 iniemállja. 

Vas megye 4-es számú választókerületének 
MIÉP-es képviselőjelöltje 
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SZABÓ LAJOS 
Szabó Lajos országgyűlési képviselő ötlete nyomán 1995-ben meg

alakult a Dukai Takáts Judit Játékszín Alapítvány, melynek célja Ke
menesalja színházi életének fel pezsdítése, a művészetek különböző 
ágainak támogatása, valamint kulturális és művelődési programok 
szervezése. 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai hivatásuk gyakorlása, és tár
sadalmi elfoglaltságuk mellett szabadidejükben keresik meg Thália 
szerelmeseit, és ajánlják fel a színházi páholyok megvásárlásának 
lehetőségét. Az arany, ezüst és bronz páholyok tulajdonosai között 
képviselteti magát társadalmunk szinte valamennyi rétege, a sikeres 
vállalkozótól a nyugdíjas értelmiségiig. 

Az elmúlt három színházi évadban előadásonként átlagosan 120 
fővel gyarapodott a színházlátogatók létszáma, a páholyrendszernek 
köszönhetően. Létrejött egy olyan politikamentes polgári szellemi
ségűközösség, melynek tagjai a színházi előadásokat követően együtt 
maradnak, és baráti beszélgetéseiket a zene és a költészet élvezetével 
fűszerezik (Haydn Vonósnégyes kamarakoncertje, találkozás Pécsi 
Ildikó színművésznővel, az indiai zenét játszó Calcutta trió bemutat
kozása). 

Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljái Mlíveló'dési Központ Igazgatója 

Az 1. sz. Idősek Klubja nevében nyilvánosan szeretnék köszönetet 
mondani Szabó Lajos országgyűlési képviselőnknek, hogy az elmúlt 
négy évben mindig szívesen jött és elbeszélgetett az. idős klubtársa
immal. Meghallgatta problémáinkat és nyugodt, megfontolt beszámo
lókat tartott az országgyűlés sokat bírált munkájáról. Legutóbb az új 
lyugdíj törvényt ismertette. 

Különösen nagy érdeklődés előzte meg az özvegyi nyugdíjak ala-
oilását. A tájékoztatást kiegészítette egyéni tanácsadás is, melyben 
Limpár József, a Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottságának el-
íöke is felajánlotta segítségét. Remélem, ez sok egyedül élő társunk 
íelyzetén javít egy keveset. 

1997. december 4-én Szabó Lajos, Limpár József és Makkos István 
.Celldömölki Időskorúakéri" alapítványt tettek. Az alapítvány célja: 
17. idősek klubjainak, a programjainak gazdagabbá tétele (kirándulá-
ok, kulturális programok, szűrővizsgálatok finanszírozása stb.) K ö -
izönjük! Remélem, hogy az elkövetkező években is ellátogat közénk, 
ni mindig szeretettel várjuk. 

Baráti) Mária nyugdíjas 

Szabó Lajos Országgyűlési Képviselő Űrnak! 
Engedje meg, hogy a Sághegy - Kissomlyó Hegyközség Választ-

nánya és tagsága nevében köszönetet mondjunk az 1997. évi C X X I . , 

Négy éve a térség egyéni képviselőjelöltjeként arra vállalkoztam, 
w g y megválasztásom esetén a terület problémáit ismerő, azokkal 
gyüttélő, a lehetséges megoldásokat megtaláló képviselőként kivá

lók tevékenykedni. 
Országgyűlési képviselőként a Parlament Gazdasági Bizottságában 

lolgoztam. így részese lehettem sok, az egész ország számára fontos 
örvény előkészítésének, meghozatalának. Munkám során érzékeltem 
zt, hogy a hazánkban zajló gyökeres társadalmi, gazdasági átalakulás 
legatív kísérőjelensége a feketegazdaság, a korrupció térnyerése az 
műit időszakban kritikus pontjához érkezett. Ezért az MSZP parla-

nenti képviselőcsoportjának tagjaként kezdeményeztem egy munka-
soport megalakítását. A munkánk eredményeként megszületett jog-
zabályok is hozzájárultak a nemkívánatos folyamatok lefékezéséhez, 
isszaszorításáhbz. Tennivaló azonban akad még bőven ezen a terü
lten is. 

Képviselővé való újbóli megválasztásom esetén folytatni kívánom 
zt a munkát, amit az elmúlt parlamenti ciklusban elkezdtem. Tovább-
a is támogatni fogok - az országgyűlési képviselők számára adott 
ehetőségek felhasználásával - minden tisztességes, ésszerű helyi kezd
eményezést. A térség lakóival való folyamatos kapcsolattartás mel-
:t( továbbra is résztvevője kívánok lenni annak a törvényhozási mun-

a Szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló törvény előkészíté
sében, parlamenti vitájában és elfogadásában való közreműködéséért 
Úgy érezzük, hogy ebbéli tevékenységével egy szűkebb tájegység, 
Somló-Kissomlyó-Sághegy vidékének régi álma valósult meg, és új
ból ahhoz a történelmi tradícióval bíró Történelmi Borvidékhez tar
tozik, amelyet az itt élő emberek hozzáértő munkájukkal az évszáza
dok során kivívtak. A megoldatlan feladat nagyon sok, de az első 
lépés, a törvény elfogadása lehetővé teszi ennek létrehozását és vég
rehajtását. Még egyszer megköszönve közreműködő tevékenységét 
további munkájához sok sikert kívánva maradunk tisztelettel. Jó bor 
- j ó egészség! 

Sághegy - Kissomlyó Hegyközség Választmánya nevében: 
Danka Imre Hegyközség elnöke 

Az egészségügy halogatott, strukturális átalakítása sok és nagy fe
szültségforrása volt az elmúlt évtizednek. A kórházak, a kórháztulaj
donos önkormányzatok és főképpen a kórházi szolgáltatásokat igény
be vevő vidéki lakosság féltette saját kórházát. Féltette annak 
bezárását, a vele járó diszkriminatív helyzet előállását, nevezetesen 
azt, hogy csökken az élelbenmaradási esélye. Ennek a küzdelemnek 
állt az élére a megyei vezetéssel, az egészségügy felelős szereplőivel 

Szabó Lajos országgyűlési képviselőnk. 
Mindenek előtt azzal, hogy nem szavazta 
meg a rossz emlékű 1996. évi „kapacitás 
szűkítő törvényt". Politikai erejével, embe
ri jellemével mellénk állt abban a küzde
lemben, aminek eredménye az lett, hogy 
Vas megyében nem került sor kórházbezá
rásra. 

Az idáig tartó út hosszú volt. Számos 
egyeztetést kellett elvégeznie, sok ajtón 
kellett kopogtatnia. Úgy érzem, köszönet
tel tartozunk képviselőnknek a végzett 
munkájáért. További munkájához erőt, 

H i g l k j f l egészséget kívánok! 
B f j S F .^UBBk Limpár József 

ÚJRA 
ŐT 

AJÁNLJUK! 
kának, amely megteremti a felemelkedés lehetőségét az ország pol
gárai számára. 

Négy .éve higgadt, józan kormányzást vállaltunk. Nem ígértünk, 
nem ígérhettünk könnyű megoldásokat a felhalmozódott problémák
ra, csak kiszámítható jövőt. Lezárult az alapvető változások, a nagy 
megrázkódtatások időszaka. 

Az MSZP az ország hosszú távú érdekeit szem előtt tartva - átme
neti népszerűségvesztés árán is - vállalta a gazdaság rendbetételét. 

A magyar gazdaság túljutott a piaci átalakulás nagy tömegeket sújtó 
megrázkódtatásán, a teljesítmény és életszínvonal visszaesésén, leküz
dötte válságát. Az erőfeszítések és áldozatok nem voltak hiábavalók. 

Tudatában vagyunk annak, hogy egy olyan országot kell közösen 
felépítenünk, ahol a családok középpontba állításával az élet értéke
inek védelme, a gyermekek felnevelése és az időskorúakról való gon
doskodás együttesen valósul meg. 

Hiszünk abban, hogy megvalósuló programunk és a társadalomban 
zajló folyamatok valódi haszonélvezői a fiatal generáció tagjai lesz
nek. 

Kérem bizalmukat és támogatásukat ahhoz, hogy képviselőjükként 
tovább dolgozhassak! 

Tisztelettel: Szabó Lajos MSZP 
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Ez más, mint a többi 
Tisztelt Választópolgár! 
ö n májusban dönthet arról, 

melyik pártra adja a szavazatát, 
melyiket szeretné a parlamentbe 
bejuttatni. A választásra készülés 
közben ön t sok hatás éri, pártok 
sokasága sulykolja nap mint nap 
a maga igazát a tévében, a rádió
ban, a lapokban és a szórólapok 
millióin. Számtalan ígéret, foga
dalom, biztató jövőt sugárzó erő. 
A régiek, akik négy vagy nyolc 
éve ülnek már a parlamentben, 
újból fogadalmat tesznek a nép
nek, bizonyítva: milyen kevés 
volt az az idő arra, hogy ígérete
iket teljesítsék. És sorolják az 
okokat, hogy miért nem tudták 
teljesíteni korábbi ígéreteiket. 
Csak éppen arról hallgatnak böl
csen, hogy mennyi feleslegesen 
elpocsékolt időt töltöttek egymás 
lejáratására, saját kis ügyeik in
tézésére. 

M i , állampolgárok azonban jól 
tudjuk, mit tettek, vagy mit nem 
tettek képviselőink az elmúlt 
évek során. Újra és újra felrémlik 
bennünk az üres parlamenti pad
sorok látványa, amikor a felszó
laló képviselőt csak egy-két buz
gón újságot olvasó társa „hallgat
ta". Hallottuk és láttuk, hogy 
mennyi a parlamentbe nem illő 
alaptalan vádaskodás, egymás 
becsmérlése. Láttuk és hallottuk 
azt a sok sárdobálást, amelynek 
mindenhez köze volt, csak éppen 
a felelős képviselői munkához 
nem. 

Jól tudjuk, hogy az 1990-től 
1994-ig a parlamentben levő 
képviselőnk kétszer szólt hozzá a 
munkához. Egyszer azért, hogy 
csukják be az ablakot, mert huzat 
van, egyszer meg azt jelezte, 
hogy elromlott a szavazógombja. 
Most feltöltődve újra síkra száll 
a képviselői címért. Sokan akar
nak immár többedszer is képvi
selők lenni. Részükről ez teljes 
mértékben érthető. Minden de
magógia nélkül mondjuk: igen
igen sok magyar állampolgár ül
dögélne szívesen jó pénzért a 
parlamentben. 

M i , a Munkáspárt celldömölki 
tagjai úgy gondoljuk, új arcokra 
van szükség a parlamentben, és 

új látásmódra. Véget kell vetni az 
olyan parlamenti tevékenység
nek, amely a népre hivatkozva 
hoz a népet elnyomorító törvé
nyeket. Olyan parlamentre van 
szükség, amely tudatos, elmé
lyült munkával a magyar nép és 
az ország felemelkedésén mun
kálkodik. Olyan törvényhozói 
munkára van szükség, amelyet 
nem tart az Alkotmánybíróság 
rendszeresen és többségében al
kotmányellenesnek. És lehetne 
tovább sorolni az egyszerű embe
rek fájdalmát és érthetctlenségct 
az elveszített sok-sok idő miatt. 

Ezért szükségesnek látjuk, 
hogy az. új arcok között ott legye
nek a Munkáspárt képviselői is a 
parlamentben. A Munkáspárt a 
rendszerváltás óta bebizonyítot
ta, hogy nem szélsőséges párt, 
mint azt sokan és sokszor meg
próbálták rábizonyítani. A Mun
káspárt korszerű és világos jövő
programmal rendelkezik, de hitet 
tesz a múlt minden értékének 
megőrzése mellett is. Az eltelt 
években - a lehetőségeihez mér
ten - mindig is síkra szállt az 
egyszerű munkás-paraszt és ér
telmiség jogainak, kivívott ered
ményeinek biztosítása és tovább
fejlesztése érdekében. 

Ön már tudja - megtapasztalta 
- , hogy milyen volt az MDF-ve-
zctte jobboldali kormány. Ön et
től a kormánytól négy éve teljes 
joggal meg is vonta a bizalmát. 
Akkor nagyon sokan - Önökkel 
együtt a Munkáspárt tagjai is - a 
Horn-kormányhoz fűzték a re
ményeiket, de ismét csalódni kel
lett. A mostani kormány sem te
remtett jobb életet. Becsapták a 
népet! 

A jelenlegi kormány nem szá
molta fel a törvénytelenségeket, 
virágzik a korrupció, a fekete
gazdaság, soha nem tapasztalt 
méreteket ölt a bűnözés, romlott 
a közbiztonság, nap mint nap nő 
az emberek félelme. 

Ma is több százezren vannak 
munka nélkül. Nem világos, kié 
a föld, mi lesz a magyar falu sor
sa. Az ipari fejlődés katasztrofá
lis zuhanáshoz képest minősül 
növekedőnek. Megfizethetetle

nek a közüzemi díjak. És lehetne 
tovább sorolni a gondokat az 
egészségügyben, az oktatáspoli
tikában stb. Cclli példákat is le
hetne százával felhozni, amivel 
az emberek nem tudnak egyet
érteni, megbarátkozni, de mi nem 
akarunk most, a választások előtt 
senkire sarat dobálni. Az állam
polgárok döntő többsége saját ta
pasztalatai alapján úgy is tud 
dönteni, értékelni. 

A Munkáspárt parlamenti ere
jét ö n még nem próbálta k i . M i 
nem ígérgettünk, de vállaljuk, 
hogy a parlamentben az ö n érde
keit tisztességgel fogják képvise
lőink érvényesíteni úgy, ahogy 
azt még nem tette senki. 

A Munkáspárt képviselőjelölt
je Vas megye 4. számú választó
kerületében BÓDI M I K L Ó S , 
sárvári asztalosmester, aki 1948-
ban Porpácon, munkás szülők 
gyermekeként látott napvilágot. 

Jelenleg kisvállalkozóként tevé 
kenykedik a szakmájában. Nős 
három gyermek édesapja. 

Céljai közt többek között sze
repel a kisvállalkozók adójának 
csökkentése, az általános forgal 
mi adó eltörlése, a szociális hált 
kiterjesztése, az elesett emberei 
felkarolása, a munka becsü
letének helyreállítása. Harcolni 
fog azért, hogy állampolgári jo
gon járjon mindenkinek az orvo 
si alapellátás, tegyék újra ingye
nessé és a munkás-paraszt gyere
kek számára elérhetővé a főisko
lát, az egyetemet. 

Harcolni fog azért, hogy az 
elprivatizált energiai iparágak 
kerüljenek újra állami tulajdon 
ba, és a magyar nép érdekeit 
szolgálják. 

Ehhez a programhoz kérjük a 
Tisztelt Állampolgárok támoga
tását. A Munkáspárt 

celldömölki szervezet 

Szavazatával segítse a Munkáspártot! 
Próbálja ki Ön is a Munkáspártot! 

Szavazzon ránk, jussunk együtt 
a parlamentbe! 
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 
Dr. Göde György 

vagyok, az SZDSZ or
szággyűlési képviselő
jelöltje. 1954-ben szü
lettem, Sárváron élek, 
két lányom van. 

A Büki Gyógyfürdő 
reumatológus főorvo
saként a beteg embere
ket gyógyítom, politi
kusként a beteg egész
ségügyet szeretném 
gyógyítani. 

A szabad demokra
ták többször elmond
ták, hogy ami az egész
ségügyben történik, az 
nem jó a betegnek, de 
nem jó az orvosnak, az 
ápolónőnek sem. 

Miközben a befize
tendő járulék sokszor 
gátolja a gazdaság mű
ködését, az egész
ségügyi intézmények 
pénzhiánytól szenved
nek. Kiemelt helyet 
kell kapni az egészség 
megőrzésének, a beteg
ség megelőzésének, a 
biztosítás reformjának, 
az egészségügy privati
zációjának. Az egész
ségügy nem mehet be
tegen Európába. 

Az egészségügyi re
form legfontosabb ré
sze a biztosítási re
form. A szabad demok
raták szabad választást 
kívánnak biztosítani a 
magyar állampolgárok
nak, hogy járulékukat 
az általuk választott or

szágos vagy ágazati 
biztosítók kezeljék. Ez
zel megszűnne az Or
szágos Egészségbiz
tosítási Pénztár mono
polhelyzete, olyan ver
senyhelyzet teremtőd
ne a biztosítási piacon, 
mely nem csak a tőke
felhalmozódás szem
pontjából, de az állam
polgárokért és betege
kért való vetélkedés
ben is megnyilvánulna. 

A több-biztosítós 
rendszer bevezetésé
nek három feltétele 
van. Az első, a jelenle

gi járulékfizetési rend
szer gyökeres átalakítá
sa annak érdekében, 
hogy ne csak az utolér
hető jövedelműek vi
seljék a biztosítás ter
heit. 

A második, olyan or
szágos informatikai 
rendszer kiépítése, 
amely személyre szóló 
számlavezetést, a meg
betegedések és kocká
zati tényezők nyomon 
követését lehetővé te
szi. 

A harmadik a bizto
sítóknak nyújtott álla

mi garancia és az ehhez 
kapcsolódó ellenőrzés. 
A Szabad Demokraták 
Szövetsége teljes körű 
egészségügyi reformját 
a tisztességesen megfi
zetett egészségügyi 
dolgozókkal kívánja 
végrehajtani, azaz az 
SZDSZ alapvető célja, 
hogy - a reform része
ként - a fizetések növe
kedjenek az egész
ségügyben. 

Ha megválasztanak, 
ezt a programot képvi
selném a parlament
ben, messzemenően fi
gyelembe véve válasz
tókerületem egész
ségügyi intézményei
nek érdekét. 

Sárvár és Celldö
mölk jövője nagy mér
tékben függ a termál
turizmustól. Az előbbi 
esetében a gyógyfürdő 
európai színvonalú 
fejlesztése, újabb 
gyógyszállodák építése 
a cél. Celldömölkön a 
mi nőségi gyógy turiz
mus alapjainak leraká
sa elsőrendű fontossá
gú. 

Közel húsz éve dol
gozom gyógyfürdők
ben, gyógyszállodák-
ban. Szakmai, idegen
forgalmi tapasz
talataim, kapcsolataim 
révén szeretném előse
gíteni a térség további 
fejlődését. 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
20/1998. (IV. 1.) sz. rendelete 

a lakások és helyiségek bér le téről szóló 30/1993. ( X I I . 15.) sz. 
ö n k o r m á n y z a t i rendelet módos í tásá ró l 

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

M 
A rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2) Rendkívül indokolt esetben - ha ezt a város érdeke is indokolja 

- a bérlet időtartamát a polgármester meghosszabbíthatja, feltéve, ha 
a szakember munkakörében dolgozik. 

2 . § 
A rendelet 25. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül k i : 
c) befogadott gyermekének házastársát 

3 - § 
A rendelet 26. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint 

módosul: 
„önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának folytatására 

tartási szerződés a polgármester írásbeli hozzájárulásával köthető." 

4. § 
A rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A lakásbérleti jog folytatására vonatkozó jogosultság elismeré

sét a bérlő halálától számítolt 30 napon belül kell kérni a polgármes
tertől. 

5. § 
A rendelet 47. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő és bérbeadás útján haszno

sított, e rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatokat az önkor
mányzat képviselő-testülete, és átruházott hatáskörben a polgármes
ter, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság 
látja el. 

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen a képviselő 
testülethez jogorvoslati kérelemmel lehet fordulni. 

6. § 
A rendelet 48. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul, továbbá 

a következő új (6) és (7) bekezdéssel egészül k i , ezzel egyidejűleg 
49. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

(3) A szakember-elhelyezés keretében dönt a lakás bérbeadásáról 
egy ízben a bérleti szerződés meghosszabbításáról, ha a szakembe 
munkaköre megszűnt. 

(6) Dönt a határozott időre szóló önkormányzati bérlakások és 
helyiségek bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról. 

(7) Dönt az önkormányzati bérlakások, illetve helyiségek cseréjé 
nek (átruházásának) érvényességéhez szükséges írásbeli hozzájárulás 
megadásáról. 

7. § 
A rendelet az alábbi 48/A §-sal és címmel egészül k i : 

48/A § 
A po lgármes te r feladata 

(1) Rendkívül indokolt esetben - ha ezt a város érdeke is indokolji 
- szakember esetében a bérlet időtartamát lejártakor meghosszabbít
hatja. 

(2) Dönt az önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának 
folytatására kötött tartási szerződéshez az írásbeli hozzájárulás meg
adásáról. 

(3) Dönt a lakásbérleti jog folytatására vonatkozó jogosultság el
ismeréséről. 

(4) Hozzájárulhat a címjegyzék mellőzésével teljesíthető lakás
cseréhez. 

Ahol a rendelet Házkczelőségét említ, ott ez a megjelölés Város
gondnokságra módosul. 

9 . § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a folys 

maiban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
Celldömölk, 1998. április 1. 
Baranyai Atti láné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 
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Mérkőzésről mérkőzésre 
CVSE-Antók Nyomda-Csornai SE l - l (0-0) 
Celldömölk, 1200 néző. Vezette: Harangozó Kálmán (Lenti), pj. 

Földszín Fábián 
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári, Bognár, Stiber - Nagy I . , 

Latyák, Elekes, Lengyel - Pécz, Csema. Edző: Sebestyén Attila. 
Csorna: Lőre - Horváth A.. Csik. Préger, Fenyő - Jakab, Kovács, 

Németh, Árpási - Szeder, Bognár. Edző: Hcrnicz Sándor. 
Csere: Nagy I . helyett Cscrtán a 69., Kovács helyett Horváth L . a 

85., Németh helyett Hollósi a 88. percben. 
GóllÖvŐ: Szeder a 63., Elekes 1 l-esből a 73. percben. 
Sárga lap: Fenyő lerántásért az 5., Nagy í. és Préger kakaskodásért 

a 43., Kovács labdae(rúgásért a 82. percben. 
Szöglctarány: 12:5 (7:2) 
Sebestyén Attila, a celldömölki csapat edzője: Győzelemre ját

szunk, s amennyiben helyzeteinket értékesítjük, akkor a győzelem 
nem maradhat el. 

Az első játékrészben legalább bárom percenként került gólhelyzetbe 
a hazai gárda, de hol a jól védő csornai kapus, hol a kapufa, hol egy 
védő mentett, Iwl pedig a gólhelyzetbe került celli játékos hibázott. 
Az edző talán ézett valamit, mert a jelenlévők nem akartak hinni a 
szemüknek, hogy a jobbnál-jobb gólhelyzeteket sem tudták a CVSE-
Antók Nyomda játékosai értékesíteni. 

3. perc: Csema megszerezhette volna a vezetést, de a kapuval 

szemben állva a vert kapus fölött a labdát centiméterekkel a kapu fölé 
küldte. 

4. perc: Elekes labdájával Pécz mesterien játszotta magát át a 
kapuson, de a kapura perdített labdája a bal kapufáról átpattant a jobb 
kapufára, onnét kifelé perdült. 

7. perc: Csema jobb sarokba tartó lövését szögletre mentette a 
vendégek kapusa. 

12. perc: Nagy I . lövését a bal sarokból ütötte k i Lőre kapus, "8 
kipattanó labdát Csema sem tudta a hálóba rúgni. 

23. perc: Elekes átjátszotta magát a védőjén, beadását Bognár fe
jelte mellé. 

31, perc: Bognár remek labdával ugratta k i Péczet, aki a kifutó 
csornai kapus mellett a bal sarok mellé lőtt. 

33. perc: Latyák Csemát indította parádés labdával, de a csatár 
most is a kapu fölé lőtte a labdát. 

35. perc: Elekes az ötös előtt tisztán lévő Péczet játszotta meg. de 
a csatár lyukat rúgott. 

40. perc: Latyák közeli fejesénél már verve volt Lőre kapus. * 
Horváth a gólvonalról fejjel menteni tudott. 

44. perc: Csema beívelését Nagy I . az, ötösről fejelte a bal sarota* 
most is mindenki gólt kiáltott, de Lőre kapus bele tudott kapm a 

lövésbe, és oda lelt a tizedik helyzet is. 
Balogh László, a CVSE volt kitűnő játékosa: Félő, hogy a s°* 

kihagyott helyzet megbosszulja magát. 
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^ SPORT 4> eredmények - események <0> SPORT ^ 

A második félidőben az ellenfél játékosai nyugodtak meg, a me
zőnyben ügyesen adogattak. Aztán csúnyán elrugdosták a labdákat, 
és néhányszor ok nélkül fetrengtek a földön, húzták az időt. Kiegyen
lítettebb lelt a játék, sőt az ellenfél is dolgozott ki néliány gólhelyzetet. 
A nézőtéri izgalom a vendégek vezető góljával a tetőpontra hágott, 
de szerencsére sikerült egy 11 -essél kiegyenlíteni, amelyről bizonyára 
sokáig megoszlanak a vélemények. 

52. perc: Kovács ívelt a celli kapu elé egy labdát, amely átszállt 
egy csomai játékos és Stiber feje fölött, majd három méterre a kaputól 
megpattant, és a felső" kapufáról vágódott ki a mezőnybe. 

58. perc: Nagy I . vesztett cl egy labdát, melyből Szedert indították. 
A csatár a 16-osnál fejjel tette maga elé a labdát, máris az ötös sar
kánál volt, de szerencsénkre a felkínálkozó hosszú sarok helyett lö
vése elkerülte a celli kaput. 

63. perc: Fenyő két védő között lépett ki a a félpályánál, és 35 
méterről lövésre szánta el magát. A jól eltalált lövését Szép kapus a 
bal sarokból tornázta szögletre. A szögletből a labdát Árpási ívelte a 
kapu elé, amely Latyák lábáról lecsorgott, és az ötösön álló Szeder 
elé került, aki habozás nélkül kilőtte a jobb sarkot (0-1). 

73. perc: Lengyel partdobásával Csertánt kereste meg, akit védője 
a földre rántott. Harangozó játékvezető, mint vívásban a zsúrielnök, 
kiértékelte a látottakat, majd megítélte a 11-est, melyet Elekes érté
kesített ( l - l ) . 

87. perc: A győzelemhez szükséges utolsó lehetőség is kimaradt. 
Latyák pompás labdával ugratta ki Lengyelt, aki 11 méterről a hosszú 
sarok helyett a kifutó kapus mellett a jobb kapufa mellé rúgta a labdát. 

Baranyai Attila, a CVSE elnökségének tagja: Egyszerűen hihetet
len, hogy a szentgotthárdi meccs után ezt a mérkőzést sem tudtuk 
megnyerni. Bosszantó, a mérkőzéseken mennyi gólhelyzetet hagynak 
ki a játékosok. 

Valóban hihetetlen, hogy annyi gólhelyzetből egyetlen játékos sem 
tudott betalálni az ellenfél kapujába, csak egy szerencsés H-esbŐl. 
Bizony, a Szentgotthárd és Csorna ellen kihagyott helyzetekből akár 
bajnokságot is lehetett volna nyerni, arról nem is szólva, hogy e két 
mérkőzésen elhullatott pontokkal már beérte volna a csapat a Herend 
együttesét. De nem érte be, sőt: amennyiben így folytatja tovább, 
akkor nem sok remény van a dobogóra. A szurkolók többségének 
Latvák, Elekes, Győrvári és Bognár játéka tetszett a legjobban. 

Élőmérkőzés: CVSE-Antók Nyomda - Csornai SE 0-1 (0-0). NB 
III-as ifjúsági mérkőzés. Vezette: Földszín Attila. A jobb játékerőt 
képviselő vendégcsapatnak meg kellelt küzdeni a győzelemért, a Biró 
- Szabó Sz,, Mórocz T., Nagy A., Mórocz R. - Vass, Szabó A. 
(Somogyi), Szabó L., Csőre (Németh) - Kunos (Major), Nyári összeál
lításban játszó cellick ellen. Sárga lap: Szabó A., Szabó L , Németh. 

CVSE-Antók Nyomda-Kapuvári SE l - l (0-0) 
Kapuvár, 900 néző. Vezette: Kunter Zollán (Balatonfüred), pj. 

Solymosi, Domonkos 
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári, Latyák, Stiber - Nagy I . , 

Bognár, Elekes, Lengyel - Pécz, Csema. Edző: Sebestyén Attila. 
Kapuvár: Fehér - Vécs, Bencsics, Kovács A., Szeg - Horváth A., 

Balázs, Zsiray, Varga - Kocsis. Ács. Edző: Kovács Ernő. 
Csere: Elekes helyett Orsós, Csenár helyett Dohány a szünetben. 

Ács helyett Kancsó a 72., Csákvári helyett Csertán a 75., Zsiray 
helyett Papp a 80., Horváth A. helyett Vági a 89. percben. Góllövő: 
Dohány az 52., Balázs az 53. percben. Sárga lap: Kovács A. szabály
talan szerelésért az 50. percben. Kiállítás: Lengyel reklamálásért a 87. 
percben. Szöglctarány: 7:2 (5:1) 

Molnár Ferenc, a celli csapat Örökös szurkolója: Nyerünk! 
Húsvétvasárnap szép számú közönség előtt, viharos tavaszi szélben, 

a szél támogatásával kezdték a celldömölkiek a játékot Kapuváron. 
A celli csapat szurkolói győzelmet és jó játékot vártak. Sajnos az első 
játékrészben a játékosok nem voltak szinkronban a szurkolók óhajá
val, és annak ellenére, hogy többet birtokolták a labdát, elmaradtak 
o gólok, és elmaradt a sziporkázó jó játék is. 

9. perc: Balázs lövésébe Bognár tudott az utolsó pillanatban az 
Ötösön belépni, és Győrvári a lepattanó labdát Kocsis elől szögiéire 
mentette. 

10. perc: Vécs közelről véletlenül a labdával fejbe rúgta Győrvárit, 
aki a földön maradt. A Kapuvár játékosai - sportszerűtlenül - nem 
helyezték a labdát játékon kívül, jó fél percig ment a játék, amire 
ápolásra kerülhetett sor. 

26. perc: Pécz beadását Lengyel lőtte kapura, de Fehér kapus a bal 
sarokra tartó lövést védte. 

Autók Zoltán, a csapat szakosztály-igazgatója: Mezőnyben jók va
gyunk, de helyzetbe nem tudtunk kerülni. Azért megnyerjük a meccset. 

A második félidőben széllel szemben még nagyobb fölénybe került a 
szünetben átszervezett celli együttes. A játék úgy indult, hogy igaza lesz 
a szakosztály-igazgatónak, de az előnyt gyorsan eladta a csapat. A vezető 
gól a levegőben lógott, de mint kiderüli, ezen a mérkőzésen Pécz - nagy 
igyekezete, akarata ellenére is - hátrányára lett a kék-sárgáknak. 

53. perc: Bognár remek labdával indította a jobb oldalon Nagy 
Istvánt, aki pazarul játszott Dobány elé, és e gyönyörű támadás végén 
máris a kapuvári hálóban táncolt a labda (1-0). 

54. perc: A hazai csapat középkezdése után 20 másodperc tellett 
el, és már a celli játékosok bandukolhattak a félpályához kezdéshez. 
Kocsis kapta a jobb oldalon a kezdés után a labdát, átjátszotta Stibert 
és beadott. A beívelődő labdát Balázs fejelte a bal oldalon felfutó 
Bencsics elé, aki hét méterről óriási erővel a jobb sarkot akarta kilőni, 
de Szép kapus ritkán látható remek vetődéssel ütötte visza a labdát, 
amely pechére újból Bencsics elé került. Most Bencsics magasan a 
kapu elé ívelte lel a labdát, és az üresen maradt Balázs négy méterről 
a kapuba fejelt ( l - l ) . 

61. perc: Orsós egy kényszerítőzés után lépett k i , de Pécz közbe
avatkozott, és les címén nem adták meg gólját. Véleményem szerint 
a partjelző tévedett a les megítélésében, mert amikor Orsós maga elé 
tette a labdái, Pécz még nem volt lcshclyzelben. 

63. perc: Bognár jól helyezett, erős szabadrúgásába az utolsó p i l 
lanatban nyúllak bele a védők, az így centikkel elkerülte a jobb sarkot. 

86. perc: Szeg hatalmas bedobása után Horváth A. került helyzet
be, de Szép kapus a helyén volt. 

87. perc: Lengyelt hátulról ellökték a labdától, a játékvezető nem 
fújt, de a következő pillanatban a celli együttes ellen kellett szabad
rúgást adnia. Lengyel reklamált, Kurtner pedig leküldte a pályáról. 

88. perc: Egy gyors jobb oldali támadás után Nagy I . gurította be a 
labdái az érkező Orsós elé, aki elöl Pécz az ötösön elpiszkálta a labdát, 
így oda lett az óriási gólhelyzet, ezzel együtt az újabb két pont is. 

91. perc: Még mindig maradt remény. Sliber íveit be a bal oldalról, 
de az érkező Győrvári fejes helyett - akárcsak Molnár Tibi Lébényben 
- a jobb kapufa mellé csúsztatott. 

Gasztonyi Csaba, a celldömölki csapat intézője: A második félidőre 
feltámadt a csapat, helyzetei is voltak, de továbbra sem megy a csa
patnak a góllövés. 

A négy utolsó mérkőzésen mindössze három gólra futotta a celli 
együttesnek. A három gól négy döntetlent eredményezett, de sajnos 
ez nyolc pont leadásával járt. A csapatnak a tabellán már dobogót 
kellett volna fogni, amennyiben a helyzeteit ki tudja használni. Nem az 
a bosszantó, hogy a celli együttes döntetlen eredményt is ér el, hanem 
az, hogy olyan mérkőzéseken ért el ilyen eredményt, amelyet ennyi 
ziccerrel nálunk szerényebb képességű csapatok nem engedtek volna 
ki a kezükből. Persze büszkék lehetnek a szurkolók az eredményre, a 
csapatra, mert ilyen jól celli együttes az NB 111-ban még nem szere
pelt. Igaz, abban az időben nem a negyedik vonalnak számított az NB 
Hl. A kapuvári mérkőzésen az volt a legbosszantóbb, hogy néhány 
esetben olyan érzése volt a kívülállónak, mintha most játszanának 
egymással először a játékosok. Ezzel természetesen nem azt mondtam, 
hogy rosszabbak lettek volna az ellenfélnél, de mit nyerünk a fö
lénnyel, ha nem tudunk vele élni. A futballt még mindig gólra játsszák. 
A csapatból Latyák, Győrvári, Bognár és Dobány játéka tetszett, 

Előmérkőzés:'Kapuvári SE - CVSE-Antók Nyomda 3-1 ( l - l ) . NB 
I I I . ifj . mérkőzés. Vezette: Solymosi Péter. Az ifjúsági csapat is el
vesztene a fonalat a tavaszi szezonban. Szél után az ifisták sem tudták 
bevenni az ellenfél kapuját, sőt kettőt kaptak. Biró (Baráth) - Somo
gyi, Mórocz T., Nagy. Mórocz R. - Vass (Németh). Szabó Sz. (Se-
bcsyén), Boda, Szabó L. (Csőre) - Kunos (Major), Nyári. GóllövŐ: 
Nyári (1 l-esből). Sárga lap: Szabó Sz. 
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LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 

A 25. fordulóban kemenesaljai rangadó volt VönÖckön, melyet a 
vendég Jánosháza nyert Horváth I . és Kiss A. góljaival a tartalékosán 
felálló Kemenesalja ellen. 

A 24. forduló eredményei: 
J á n o s h á z a - S á r v ú r i Vasas 6:1 (2:0) 
Jánosháza, 250 néző, vezette: Ráduly R. 
Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács T., Tóth. Rétfalvi - Horváth R. 

(Bors), Varga, Horváth L, Pintér - Lenorics (Hermann), Kiss A. (Ta
kács Zs.). Edző: Józsa Sándor. 

Sárvár: Szabó - Németh (Eredics), Szálai Cs. (Varga), Kondor, 
Bors - Nedeczky, Ludván, Horváth P., Málik - Horváth A. (Horváth 
R.), Szálai T. Edző: Csejtei Endre. 

A lelkesen és jól játszó hazai csapat ezúttal kihasználta a helyzeteit 
is. Góllövők: Kiss (2), Varga, Horváth, Bors, Lenorics, illetve Ne
deczky. I f i : 4:0. 

Gyöngyöshe rmán-Szen tk i r á lv -Kemenesa l j a 4:2 (2:1) 
Szentkirály, 200 néző, vezette: Takács F. 
Szentkirály: Gyimesi - Hitlaller, Czerják (Szanyi), Bódi, Fodor 

(Pulai) - Bartók, Marsai, Horváth P., Őry (Dénes G.) - Horváth G., 
Moór. Edző: Horváth József. 

Kemenesalja: Horváth - Nagy (Döbröntei), Sebestyén, Vincze, Dé
nes (Berta) - Fenyő, Varga, László, Szálai - Rúzsa, Harkály. Edző: 
Marsai József. 

Jó iramú mérkőzésen a hazai csapat â  végére kerekedett felül el
lenfelén. Góllövők: Moór (2), Horváth, Bartók, i l l . Harkály, Szálai. 
I f i : 3:0. 

M E G Y E I I I . O S Z T Á L Y 

A 17-18. fordulóban csak a Nagysimonyinak sikerült begyűjtenie 
a 6 pontot a kemenesaljai csapatok közül. Rangadót vesztett a Mer-
sevát Gércén, ám továbbra is olt van az élvonalban. Nem megy az 
Alsóságnak, peches vereségeket szenved a Szergény. mélyrepülésbe 
kezdett az Ostffyasszonyfa. 

Hegyfal u -Szergény 1:0 (0:0) - Hegyfalu 100 néző, vezette: Bog
nár. Szergény: Szentgyörgyi - Mező K., Piri B., Horváth, Holdosi -
Kovács (Búzás), Piri L . (Németh), Szabó - Elek, Mező R., Figerl. 
Edző: Verrasztó Károly. Jő iramú mérkőzésen veszített a szergenyi 
csapat. Góllövő: Németh G. 

Ostffyasszonyfa-Kemenesmagasi0:l (0:0) Ostffyasszonyfa, 100 
néző, vezette: Pál. Ostffyasszonyfa: Vörös T. - Stárics, Varga, Né
meth D., Simon - Takács Gy., Szabó G., Hajba (Vörös K. ) , Németh 
Z. (Töreki) - Szabó Z. (Takács I.) , Vörös A. Edző: Szabó Sándor. 
Kcmenesmagasi: Finta - Bodor, Károly, Búzás. Szabó - Molnár, 
Bakodi (Marton), Velencei, Papp - Bcrghofier (Pázsi), Palánki (Hé-
rincs). Edző: Szuh József. Döntetlen színezetű mérkőzésen nyert a 
vendégcsapat. Góllövő: Palánki. 

Gé rce -Vásá rosmiske -Mersevá t 2:1 (1:0) - Gérce, 250 néző, ve
zette: Gera. Gérce: Csonka - Tevcli, Major I . , Rácz P., Bese - Horváth 
István, Cseledi (Károlyi), Horváth Imre - Kovács (Berke B.), Berke 
L. (Rácz A.) , Horváth B. Edző: Kosztolánczi Zoltán. Mersevát: Hor
váth - Orbán (Varga), Győrváry. Fűzfa, Németh - Molnár, Csóri, 
Gyurák, Szabó - Gulyás, Mészáros. Edző: Nagy Csaba. Küzdelmes 
mérkőzésen a hazaiak rászolgáltak a minimális győzelemre. Góllö
vők: Berke L. , Horváth B., illetve Fűzfa. Kiállítva: Horváth I . 

Nagysimonyl-BŐ 1:0 (0:0) - Nagysimonyi, 100 néző, vezette: 

Erős. Nagysimonyi: Fűzfa - Hajas Attila, Hajas András, Lőrincz, 
Pethő (Szakái) - Jánosi, Palkovits (Major), Vincze (Czöndör), Gosz-
t o l a - M o l n á r , Asbóth. Edző: Balhási István. Sportszerű mérkőzés, jó 
játékvezetés, megérdemelt hazai győzelem. Góllövő: Asbóth. 

A Is óság-KÍSr is menti 2:3 - Az alsósági védelem meglehetősen 
„gólképesnek" bizonyult, így elmaradt a várt hazai győzelem. 

Szeleste-Ostffy asszony fa 5:1 (4:1) - Szeleste, 200 néző, vezette: 
Dani. Ostffyasszonyfa: Vörös T. - Töreki (Balogh), Hajna, Kiss, Si
mon - Varga (Cseszkó), Németh T., Németh D. , Szabó - Vörös A., 
Takács. Edző: Szabó Sándor. A jól játszó hazai csapat már az első 
félidőben megnyerte a mérkőzést. Góllövők: Szigeti, Szár (2), Roz
inán (2). Ül. Vörös A. 

Kemenesmagas i -Mersevá t 0:1 (0:0) - Kemenesmagasi, 200 né
ző, vezette: Kovács. Kemenesmagasi: Finta - Károly, Bodor, Balogh 
(Hérincs), Szabó - Molnár, Bakodi, Velencei, Papp (Pázsi) - Berg-
hoffer (Markos), Palánki. Edző: Szuh József. Mersevát: Horváth I . -
Domonkos, Győrváry, Horváth T., Fűzfa - Molnár, Szabó, Gulyás, 
Gyurák - Marsai, Csóri (Mészáros). Edző: Nagy Csaba. Döntetlen 
színezetű mérkőzésen fontos 3 pontot szerzett a vendégcsapat. Gól
lövő: Mészáros. 

Szergény-Csénye 0:1 (0:0) - Szegény, 80 néző, vezette: 
Drovszky. Szegény: Németh - Elek, Piri B., Horváth, Holdosi - Ko
vács, Szabó, Piri L., Figerl (Verrasztó) - Mező, Ágoston (Búzás). 
Edző: Verrasztó Károly. Ismét egy egygólos vereség, de góllövők 
nélkül nincs győzelem. Góllövő: Balikó. 

Nagysimonyi-Alsóság 1:0 (0:0) - Nagysimonyi, 100 néző, vezet
te: Berzsenyi. Nagysimonyi: Fűzfa - Hajas Atti la. Hajas András, 
Lőrincz, Jánossy (Petho). Palkovits (BenkŐ). Czöndör (Major), Gosz-
tola - Molnár, Asbóth. Edző: Balhási István. Alsóság: Rajczi - Bödör, 
Zsirai, Németh, Tanai - Varga J. (Varga L). Tüzes, Sárközi, Fekete -
Kolompár (Horváth), Nagy. Edző: Fenyő Miklós. A hazaiak alaposan 
megszenvedtek a győzelemért a sereghajtó ellen. Góllövő: Asbóth. 

K Ö R Z E T I B A J N O K S Á G 
Kenyeri-Sitke 4:0 (1:0) - Kenyéri, 150 néző, vezette: Gera. 
A I I . félidő alapján egyértelmű volt a Kenyéri győzelme. Góllövők: 

Csordás, Módos, Németh (2). 
Egyházashe tye- Izsákfa 0:2 (0:2) - Egyházashetye, 80 néző, ve

zette: Kovács. A hazaiaknak nem ment a góllövés, a vendégeknek 
igen. Góllövők: Horváth L, Soós. 

Boba-Hosszúperesz teg 1:0 (0:0) - Boba, 80 néző, vezette: Bog
nár. Kihagyott helyzetek után a gól a 91. percben született. Góllövő: 
Porkoláb. 

Hegyhát S E - C s ö n g e 4:0 (2:0) - Sótony. 50 néző, vezette: Gazdag. 
A hazaiak győzelme egyértelmű volt. Góllövők: Molnár (2), Toldi, 

Németh (öngól). V. L 

LEGFRISSEBB: 
CVSE-Antók Nyomda-Lenti T E : 2-1 (0-1) 

BIRKÓZÁS 
Április elején Bükön szerepeltek az Ostffyasszonyfa birkózói 

területi szabadfogású versenyen. 
Eredmények: gyermek kategória: 24 kg: 1. Sólymos András, 

26 kg: 3. Egervári Gábor. Diák I I . kategória: 50 kg: 3. Bedi 
Gergő. Serdülő I I . kategória: 47 kg: 2. Boda Péter, 35 kg: L 
Horváth Gábor. -vl-

Wff W CELLDÖMÖLK VAROS 

• 7 ff ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

KEMENESALJA 

Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. <• A szerkesztőbizottság tagjai: Dala 
József, Gyüre Géza, t Horváth Lajos (örökös tag), Kátdos Gyula, Molnár Gábor, Nagy 
Antal, Nádasdy Lajos (nívódíjas), Németh Tibor, Völgyi László. • Felelős szerkesztő: 
BURKON LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai előké
szítés: Szignatúra Kft., Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-1175 


