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Tíz képviselőjelölt

Kemenesalján

Vasárnap választunk
A május 10-ei parlamenti választásokon a Vas megyei 4. szá
mú egyéni választókerületben (Sárvár-Celldömölk) az alábbi je
löltek szerepelnek a szavazólapokon:
Bódi Miklós
Dr. Dénes Tibor
Dr. Göde György
Dr. G ö m b ö s Ferenc
Horváth Péter
Kovács Ferenc
Slmonics Pál
Szabó Lajos
Szabó László
Velekey József

Munkáspárt
Kereszténydemokrata Néppárt
Szabaddemokraták Szövetsége
Magyar Demokrata Néppárt
Magyar Igazság és Élei Pártja
FIDESZMagyar Demokrata Fórum
Együtt Magyarországért Unió
Magyar Szocialista Párt
Vállalkozók Pártja
Független Kisgazdapárt

A szavazókörök területi beosztását a 3. oldalon közöljük.

Polgári védelmi verseny

Bobai siker
Az idei évben ismét meghirdettek a felme
n ő rendszerű polgári védelmi versenyt. Hely
színe Sárvár volt, ahova 12 általános iskola
tanulói érkeztek. Az egész napos verseny
után a következő eredmény született: első lelt
a bobai általános iskola, második az ostffyasszonyfai általános iskola, harmadik pedig
a kemenesmihályfai csapat.
A gyerekek írásbeli és gyakorlait feladato
kat kaptak. A tesztkérdések közölt szerepel
tek: a polgári védelem töténete, a riasztás és
a katasztrófád hántás módszerei, valamint
egészségügyi elméleti kérdések. Ezt követő
en gyakorlati, ügyességi feladatokat oldottak
meg a gyerekek. Navigációs gyakorlatban is
bizonyították ügyességüket. Az egyik gye
reknek bekötötték a szemét, így kellett „ki
mentenie egy csecsemőt az alagútból", m i 
közben társa rádió-távirányítással adta meg
az utasításokat.
A megterhelő feladatok után a verseny
szervezői pihentető műsorral kedveskedtek a
gyerekeknek. Láthattak tűzoltóautó-bemuta
tót, megnézhették, hogyan dolgozik egy ve
gyi felderítő csoport, és kipróbálhatták a
rendőrautók bemérő műszerét.
A 11 gyerek - felkészítő tanáruk D i t t r i c h né Kovács Éva - várja a verseny folytatását,
amely Velemben lesz május 15-én.
^ j

Vas megye bajnoka:
Eötvös iskola
Meggyózó" fölénnyel nyerte a
I I I . korcsoportos fiú kézilabda
diákolimpia megyei döntőjét az
Eötvös Loránd Általános Iskola
csapata.
Ellenfelei közül egynek sem
adott egy pillanatnyi esélyt sem
a győzelemre. Ezzel a győzelem
mel az eötvösös fiúk kivívták az
oszágos elődöntőn való részvétel
jogát, ahol m á r az országos nyol-

eas döntőbe jutás a tét. Reméljük,
a tavalyi magyar bajnok sikerrel
veszi az akadályokat, s ismét
szép celldömölki sportsikerek
nek Örülhetünk.
Az
országos
elődöntőnek
egyébkent Celldömölk ad otthont
1998. június 7-én, ezzel is növel
ve a közelmúltban már megszo
kott színvonalas kézilabda-ren
dezvények sorozatát.

Részletes eredmények:
Eötvös-Kőszeg Központi Ált. Iskola
Eötvös-S/.hely Derkovits Ált. Iskola
Eötvös-Szentgotthárd Széchenyi Ált. Iskola
A csapatban j ó telejsítményt
nyújtottak: Grebcnár Gábor, M e 

22:9
26:6
23:12

csén Norbert, Németh
Tarczi Pál.

Tamás,

Készül Alsóságon az új rendelő

Már állnak az alsósági új körzeti orvosi rendelft Tálai, értesüléseink szerint a munka megfelelő ütemben
halad, és szeptember végére tervezik az átadást.
V.L.

Anyanyelvi verseny - harmadszor
Ebben az évben immár harmadszor rendez
ték meg az országos anyanyelvi versenyt,
amely Kresznerics Ferenc nyelvésznek állít
emléket.
A könyvtár 1993-ban vette fel mai nevét,
akkor úgy gondolták, hogy egy megyei anya
nyelvi verseny keretében emlékeznek a név
adóra, elevenítik lel a kissé a feledés homá

lyába merült nyelvész munkásságát, szelle
miségét.
A sikereken felbuzdulva indították útjára a
következő évben hagyományteremtő jelleg
gel az országos szintű versenyt, amelyen a
részvétel feltétele egy pályázat megírása volt.
Azóta kétévente kerül megrendezésre, min(Foiyíalás a 2. oldalon)
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Anyanyelvi verseny - harmadszor
(Folytatás az I. oldalról)

dig aktuális témát, évfordulót keresve, me
lyek átszövik a versenyfeladatokat. 1996-ban
a millecentcnárium, idén pedig az 1848-49es szabdságharcot megelőző reformkor, illet
ve annak nyelvújító mozgalmai adták az
apropót.
A verseny rövid idő alatt kivívta méltó
rangját az országos versenyek körében, h i 
szen a szakmában már előkelő helyen jegy
zik. A támogatók közt szerepel a Művelődési
Minisztérium, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és
Művészeti Társaság, az Anyanyelvápolók
Szövetsége. Az Édes Anyanyelvünk c í m ő fo
lyóirat minden alkalommal vezércikkben tu
dósít a megmérettetésről, a Magyartanítás pe
dig közzéteszi a versenyfeladatokat.
A versenyre való bekerülés feliétele egy
komoly kutatómunkát igénylő pályázat meg
írása két választható témából: nyclvőrködés,
vallomások az anyanyelvről. Ebben az évben
48 pályamű érkezett, ezek közül 18 dolgozat
íróját hívta meg a zsűri a döntőbe. A résztve
vők az ország minden részéből érkeztek. M o 
hácstól Szombathelyig, a határainkon túl é l ő
magyarságot pedig egy moszkvai kislány
képviselte.
A kétnapos rendezvény április 23-án, csü
törtökön este vette kezdetét az ünnepélyes
megnyitóval. A rendezvény házigazdája, a
Krcsznerics Ferenc Könyvtár igazgatónője,
dr. Bellérné H o r v á t h Cecília meleg szavak
kal üdvözölte a versenyzőket, tanáraikat és a
meghívott vendégeket. Makkos István pol
gármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
a magyarság számára a magyar nyelv, a ma
gyar kultúra, annak ápolása nagyon fontos,
bármennyire is Európa felé tartunk.
A szavakkal bánni nem is olyan könnyű derült ki a Berzsenyi Dániel Gimnázium ta
nulóinak Szóvarázs című műsorából, melyet
Kiss Zsuzsanna tanárnő rendezésében adtak
elő a diákok. Többek közölt Juhász Gyula,
Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és M ó 
ra Ferenc vallomásaival és szójátékaival b i 

A verseny résetvevfti és a vendégek a megnyitón.

zonyították, hogy a szavak világa valóban va
rázslatos. A szavak finom árnyalatainak sok
féleségét villantották fel a vers- és novellarészletek, jelezvén, hogy milyen gazdag az a
tárház, amelyből válogathatunk, hogy gondo
latainkat, érzéseinket kifejezzük.
A hangulatteremtő műsort követően T ü s 
kés T i b o r József Attila-díjas író, a zsűri tagja
„Anyanyelvünk védelmében" emelkedett
szólásra. Előadásában hangsúlyozta, hogy a
nyelv emberlétünk bizonysága, gondolataink
kifejezésének eszköze. De nem csupán egy
jelrendszer, a kommunikáció megnyilvánulá
sa, annál több. Minden nyelv. így a magyar
is egyfajta kultúrát, gondolatvilágot hordoz.
Ezért is kell rá fokozottan vigyázni, ápolni és
őrizni. Sajnos korunk jelensége, hogy nyel
vünkbe egyre több idegen szó épül be, divat lett
az angolra jellemző hadarás, a magyartól idegen
hangsúly, artikuláció, nyelvi zene. Ezeknek
fontos jelentéshordozó szerepük van, nem sza
bad hagyni, hogy elsorvadjanak, eltűnjenek
nyelvünkből. Az író felhívta a hallgatóság fi
gyelmét, hogy a magyar nyelvért „mindenki te
gye meg azt, amit megtehet, amit csak ő tehet
meg, amire erkölcsi parancs szólítja".
A nemes versengés, az igazi próbatétel
pénteken reggel vette kezdetét a nem könnyű
írásbeli feladatokkal. Ennek keretében az
alábbi Öt témában mérhették össze tudásukat
a diákok: Kreszncrics Ferenc életéről; nyelv
újítás, szótár iroda lom; helyesírás; szépen ma
gyarul; nyelvi lelemények. A nehéz, igényes
feladatokat - melyek jórészt a tananyagra
épülnek - a versenyzők ötöde 90 százalék
feletti teljesítménnyel oldotta meg, ami bizo
nyítja, hogy a pályázat jól választja ki a döntő
résztvevőit. A szóbeli feladatokkal két fordu
lóban lehetett megbirkózni. Az első részben
rövid felkészülés után kél témában adhatták
elő gondolataikat a verseny résztvevői: Jö
vőm 15 év múlva; könyvajánlás, vers- vagy
regény ajánlás. A szóbeli második fordulójába
már csak a legjobbak kerültek be. Itt az anya
nyelvről szóló versekről, azok hangulatáról

Fotó: Völgyi László

Dr. (íuftmann Miklós zstirielnök átadja a Kresz
ncrics Ferenc IU. Országos Anyanyelvi Verseny
győztesének, Németh Andreának, a Tinódi Sebes
tyén Gimnázium (Sárvár) tanulójának az I . díjat.
Fotó: Beieznay Erzsébet
kellett saját gondolataikat megismertetni a
hallgatósággal.
A neves zsűri - Dörnyei L á s z l ó , a felada
tok szerzője; dr. G u t t m a n n Miklós kandidá
tus, a BDTF docense: dr. Koltai Jenfi espe
res, Kresznerics-kutató; dr. K ö b ö l k ú t ! Ka
talin, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
tudományos főmunkatársa; K i r á l y Z o l t á n n á ,
a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti
Társaság titkára - az alábbi eredményt hir
dette k i : 1. N é m e t h Andrea, Tinódi Sebes
tyén Gimnázium, Sárvár; 2. Székely J ú l i a ,
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium, Szombathely; 3. J á s z a i Judit,
Képes Géza Állalános Iskola. Mátészalka.
Ezen kívül a zsűri számos különdíjat adott a
legjobb pályaművekert, az egyes kategóriák
ban nyújtott kimagasló teljesítményért. K o 
vács Ágnes, a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium 6/2-es tanulója a „Szép szóval"
különdíjat kapta.
A vendégek a programok során megismer
kedhettek városunk nevezetességeivel, a Sághegy természeti szépségeivel. Talán elviszik
e táj szépségének hírét az ország más vidé
keire is, és visszatérnek családjukkal, a kísérő
tanárok pedig egy-egy kirándulás során tanít
ványaikkal is.
A verseny megrendezése nem kis feladatot
igényelt a könyvtár dolgozóitól, akik a ren
dezvény lebonyolítói, szervezői voltak. Ne
kik, és a város összefogásának köszönhető,
hogy a vendégek j ó érzéssel, elégedetten tá
vozlak. A gimnázium a nyitóműsorral és az
étkeztetéssel, a Vasi Volán a közlekedés biz
tosításával járult hozzá a verseny sikeres le
bonyolításához. A szervezők köszönetet
mondanak mindazon országos és megyei
szervezetnek, a megyei és a celldömölki
önkormányzatnak,
helyi
vállalkozóknak,
könyvkiadóknak, vállalatoknak, amelyeknek
nagyvonalú anyagi segítsége lehelővé tette a
győztesek méltó díjazását. A verseny a tervek
szerint negyedszer két év múlva. 2000-ben
kerül ismét megrendezésre városunkban.
Nováki Márta
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Szavazókörök területi beosztása Celldömölkön
1. S Z A V A Z Ó K O R :
Kemenesaljái Művelődési
Központ
Budai Nagy Antal utca teljes.
Dr. Géfín Lajos tér teljes, Gayer
Gyula tér teljes, Hollósy tér tel
jes. Hunyadi utca teljes. Király
János utca teljes, Kisfaludy utca
teljes, Kossuth L. utca páros 1822-ig, Marcal major. Nagy Sán
dor tér teljes. Óvoda-köz teljes.
Szentháromság tér teljes, Szomraky Z. utca teljes. Vágány utca
teljes. Vasút utca teljes. Vasvári
Pál utca teljes. Zrínyi Miklós ut
ca teljes.

Gyár utca teljes, Hámán Kató ut
ca teljes. Ifjúság tér teljes. Lőtér
teljes. Sági utca páros 2-68-ig,
páratlan 1 -69-ig. Temesvár utca
teljes. Tó utca teljes.

4. SZ. S Z A V A Z Ó K O R :
Ó v o d a , Szalóky S. utca

2. S Z A V A Z Ó K Ö R :

Április 4. utca teljes, Arad utca
teljes, Bclovári István utca teljes,
Csokonai utca teljes, Gábor Áron
utca teljes. Kisdobos utca teljes.
Május 1. utca teljes. Mesteri utca
teljes, Mikes Kelemen utca tel
jes. Sport utca teljes, Szalóky
Sándor utca teljes. Úttörő utca
teljes.

Berzsenyi D. G i m n á z i u m :

5. SZ. S Z A V A Z Ó K Ö R :

Akácfa utca teljes. Árvalány
haj utca teljes, Balassi Bálint
utca teljes.
Fűztől Benedek
utca teljes. Hársfa utca teljes,
Kodály Zoltán utca teljes, Mórilz
Sándor utca teljes. Rendező pá
lyaudvar teljes, Riczinger utca
tejes, Tátra utca teljes. Tompa
Mihály utca teljes, Vörösmarty
Mihály utca teljes, Zalka Máté
utca teljes.

Zeneiskola, József A . u .

3. SZ. S Z A V A Z Ó K Ö R :
Városi K ö n y v t á r
C. Őrház, Építők útja teljes.

Ady Endre utca teljes. Arany
János ula teljes, Bartók Béla ut
ca teljes, Batthyány utca páros
14—42-ig, páratlan 11—41 -ig, D ó 
zsa György utca teljes, József
Attila utca teljes, Kassa utca
teljes, Kolozsvár utca teljes,
Koplik O d ó utca teljes, Kölcsey
Ferenc utca teljes, Petői] Sándor
utca páros 20-38-Íg, páratlan 1735-ig, Pórdömölk utca teljes.
Ságvári utca teljes. Sándorháza
major teljes, Széchenyi utca tel
jes, Uzsok utca teljes. Városma
jor teljes.

APRÓHIRDETÉS
• Sitkén szőlő eladó. Érdek
lődni: Nagysimonyi, Kossuth u.
53. Telefon: 440-185.
• Nagyképernyős fekete-fe
hér televízió eladó. Ára: 6000 fo
rint. Érdeklődni: 421-066.
• Háromfunkciós babakocsi
eladó, újszerű állapotú. Ára:
15 000 forint. Érdeklődni: Kissomlyó, Petőfi u. 12. Telefon:
458-066.

• Építkezésre alkalmas telek
eladó. Érdeklődni: Celldömölk,
Esze T a m á s u. 20.
• Vágni való csirkék eladók
május l-jétől. Ár: 240 forint/ki
logramm. Celldömölk, Ady End
re u. 26.
• Celldömölkön családi ház
eladó. Érdeklődni a 423-358-as
telefonon.

AZ E G A Z R T .
Szombathelyi Üzemigazgatósága
a volt - Jánosháza, Berzsenyi út 14. sz. alatti körzetszerelöség épületét eladja.
Irányár: I millió Ft.
Az épület üzlet, iroda kialakítására alkalmas, telefonnal,
egyedi gázfűtéssel ellátott.
É r d e k l ő d n i a Celldömölki K i r e n d e l t s é g vezetőjénél lehet.
Telefon: 95/420-421, 60/375-349

6. SZ. S Z A V A Z Ó K O R :
Eötvös L . Ált. Iskola
ebédlője
Árpád utca teljes, Baross utca
teljes, Batthyány utca páros 2 12-ig. páratlan 1 —9-ig. Béke ma
jor teljes. Bercsényi Miklós utca
teljes. Berzsenyi Dániel utca tel
jes, Bocskai István utca teljes,
Botond utca teljes, Buza János
utca teljes. Deák Ferenc utca
teljes. Esze Tamás utca teljes,
Horváth Elek utca teljes. Kinizsi
Pál utca teljes, Kossuth Lajos
utca páros 4—16-ig. páratlan 1 15/B-ig, Nagyvárad utca teljes,
Ncmcsdömölk utca teljes, Ostffy
Mihály tér teljes. Pápai utca
teljes, Petőfi Sándor utca páros
2-18-ig, páratlan 1—15-ig. Po
zsony utca teljes, Radnóti utca
teljes, Rákóczi Ferenc utca tel
jes, Rédey major teljes. Szabad
ság tér teljes, Wesselényi utca
teljes.
7. SZ. S Z A V A Z Ó K Ö R :
Bányatelepi Ó v o d a ,
KőtörÖ u.

utca teljes, Móricz Zsigmond ut
ca teljes. Sághegy teljes. Sikló
utca teljes, Uzsabánya utca teljes,
Vak Béla utca teljes.
8. SZ. S Z A V A Z Ó K Ö R :
Művelődési H á z K l u b ,
Sági u . 111.
Bajcsy-Zsilinszky utca teljes,
Bem József utca teljes, Hegyi
utca páros 2-34-ig, páratlan 3 23-ig, K í s m e z ő major. Mátyás
király utca teljes. Sági utca páros
102-222-ig, páratlan 101-217ig9. SZ. S Z A V A Z Ó K Ö R :
Alsósági Ált. Iskola, Sági u .
Barátság utca teljes. Béke utca
teljes. Fazekas Mihály utca tel
jes. Kertalja utca teljes, Kresznerics Ferenc utca teljes. Liszt Fe
renc utca teljes, Marx Károly ut
ca teljes, Puskin utca teljes. So
mogyi Béla utca telejs, Táncsics
Mihály utca teljes. Újvilág utca
teljes.
10. SZ. S Z A V A Z Ó K Ö R :

Dobó Katalin utca teljes. Eöt
vös Loránd utca teljes. Hegyi ut
ca páros 38—52-ig, páratlan 2 5 41-ig, Hciner Kálmán utca teljes,
Kankalin utca teljes. Kökörcsin
utca teljes, KőtörŐ utca teljes,
Kráter utca teljes, Martinovics

Izsákfa K l u b , Izsák fa ú t
Bokodi utca teljes, Bokodpuszta teljes. Hegyalja utca tel
jes, Izsákfa út teljes, Kódó utca
teljes.

Ingyen szeretne apróhirdetést
megjelentetni?

Lapozzon a 13. oldalra!
BALLAGÁSI ARANYVASAR
a C E L L I BÉ-KE B T .
„PARTI ÉKSZER" boltjában
1998. május 11-12-én 600 Ft/g

engedmény

Ballagásra maradandót!
NÁLUNK A MINŐSÉG DOMINÁL!
VÁRJUK KEDVES

VÁSÁRLÓINKAT!

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

UJ K E M E N E S A L J A
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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
kemenesaljai történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad*
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézésével, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körű
bemutatásával híradások, tudósítások formájában.

Korának kiemelkedő egyénisége

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 m á s szervezet vezetőit, küldjenek részletes
programokat a tervezett megemlékezésekről és m á s események
ről. Legyen ez az oldal egész éven át, s talán m é g jövőre Is a
szabadságharc megidézésenek színtere.
A Szerk.

volt

Berzsenyi Lénárd szülőfaluja,
Kemenesmagasi mindennapjaiban
Szűkebb pátriánk, Kemenesalja egyik
1848/49-es. örök emlékezetre méltó dicső ka
tonájáról. Berzsenyi Lénárdról több különbö
ző megemlékezés látott már napvilágot.
Ezek kiválóan állították elénk a harctéren
ragyogóan helytálló hó"s katonatisztet, majd
az olmützi várfogságban sínylődő hadifog
lyot, de az amatőr festőművészt is, aki a fo
golytárs szabadsághősökről készített portréi
val fontos adatokat tartalmazó feljegyzéseket
hagyott örökségül az utókorra.
Ámde „mit tudnak a hunyt s z e m ű házak"
és mai lakóik a szülőfaluban, Kemenesmagasiban az egykor közöttük élt, a szabad
ságharcban a legnagyobb katonai méltóságot
elért Vas megyei hősnek a mindennapjairól,
s a szülőfalu felemelkedéséért folytatott mun
kásságáról? Egy több mint százeves tudósítás
nyomán arra is fény derülhet, hogy a tcstetlelket gyötrelmes próbára tevő várfogságból
hazatérve, élete végéig mivel szolgálta a vele
sorsközösségben é l ő faluja népét!
Az egykorú, őszinte megbecsüléssel írott
hírlapi tudósításban a következőket olvassuk
ma is szívmclegílő együttérzéssel:
Jfemes-magasi e hó 20-án jelentékeny te
metés színhelye volt. A nagy költő rokona
Egyházas és nagy Berzsenyi Lénárd 1848diki volt honvédhuszár ezredes tétetett örök
nyugalomra, Kemenesalja színe java vett
részt a gyász szertartás és gyászkísérctben. A
tűzoltók a szomszéd községekből a helyiek
kel egyesülve egész századot képeztek s a
nagy katonát dob és trombita szó mellett kí
sérték zászlójuk alatt a vég nyugalomra. A

boldogult jeles férfiú életéből álljanak itt a
következő adatok: született 1805. nov. 6-dikán ns.-magasi községben. Szülei korán Sop
ronba vitték őt, hol a gymnasium 7 osztályát
végezte el.
Hajlamai a katonai pályára vonzották s be
állott katonának önkéntesen 17 éves korában.
Csakhamar hadnagy, később kapitányi rangot
nyert. A forradalom őt is, mint sok jeleseinket
haza hozta s a haza védelmére állította. - A
honvédelmi harezot mint ezredes szolgálta
keresztül. A világosi fcgyvcrlctct után elfo
gatván elébb az aradi, utóbb az olmützi vár
fogságra ítéltetett - hol 7 évig szenvedett. Itt
tanulta meg a rajzolást.
' Kemenesalja majd minden űri házában ta
lálhatók festményei. Szenvedélyes festő lett.
Jó barátait, ismerőseit mind lefestette. Lakása
falai tele vannak táj és arczkópckkel, melyek
soká hirdetni fogják festőjük nevét: Berzse
nyi Lénárdot.
Haza kerülvén Olmützből Magasiba, gyü
mölcsfa tenyésztő egyesületet alakított 1864bcn. Ez egyesület 36 tagját is emlékezet oká
ért lefestette. Ez egyesületben gazdasági élet
be vágó felolvasásokat tartott, melyek öröm
mel fogadtattak a hallgatók által. - így meg
kedveltetvén az egyszerű földmívesekkel a
szellemieket, alapította a községi
könyvtárt.
mely ma 400 kötettel rendelkezik. Majd az
ág. ev. gyülekezetnek több évig felügyelője,
a községi faiskolának pedig gondnoka volt.
Mint a gyász szónok nagytisztcletű Dubovay
Béla magasi lelkész úr megjegyezte: neki is
mint hajdan Izrael királyának megígérte ez

Úr, hogy nem halsz meg fegyver által, hanem
őseid temetkezési helyén fogsz eltemettetni.
Úgy történt. - A magasi temetőbe piheni örök
álmait ősei sírboltjában. - A 81 évre terjedő
élet után legyenek szép álmai ott lenn, emléke
maradjon áldásban közöttünk igen sokáig. S. S."
Olvasva ezt a messze múltból életesen
elibénk rajzolódó hírlapi tudósítást, benne
előttünk áll nem csupán a harcmezőn felma
gasztosult hős katona és a várbörtönökben
vért verítékező szenvedések poharát kiürítő
rab, hanem a hét év után hazakerült férfi szü
lőfalujában leélt életének mindennapi élet
folytatása is.
Ez a korabeli tudósítás elmélyíti, árnyal
tabbá teszi számunkra testi, lelki és szellemi
arcképét. Helyére teszi az életrajzi adatokat
(olvastunk olyanokat, hogy 1884-ben, 86
éves korában halt meg!), és megmutatja a né
péért, szülőfaluja előrehaladásáért, felemel
kedéséért példamutatóan tevékenykedő derék
gazda és kultúrember közösség iránti szere
tetét.
Manapság inkább és sokrétűen a festő Ber
zsenyi Lénárd kerül és került az érdeklődés
körébe. De fontos dolog meglátnunk azt is,
hogy mekkora felelősséggel munkálkodott
egész valójával, testi-szellemi erőinek beve
tésével azokért a falusi emberekért, azért a
társadalmi rétegért, amellyel sorsközösség
ben élt.
A kultúra és művelődés terjesztése (könyv
tár és szakelőadások), a gazdasági élet fej
lesztése (gyümölcsfatenyésztés) és a lelki
élet, az erkölcsi tisztaság erősítése (gyüleke
zetének felügyelője) mind bizonyságot tesz
nek arról, hogy korának kiemelkedően példa
mutató egyénisége volt, és ez a példamutatás
minden korok, így a mai kor úgynevezett tár
sadalmi elitje számára is fokozottan érvényes
és kötelező!
Nádasdy Lajos

HIRDETMÉNY

ÉRTESÍTÉS

Celldömölk Város ö n k o r m á n y z a t a meghirdeti garázsépítésre
a Zalka M . utcai garázsok folytatásában (Vágóhíd mellett) lévő
936/10. hrsz.-ú ingatlanát 500 Ft/m -es eladási áron.
Az értékesítés megkezdéséhez legalább 5 fő jelentkező szük
séges.
Jelentkezések benyújtása a Polgármesteri Hivatal vagyonkeze
lőjénél, részletes felvilágosítás ugyanitt a 421-833-as, illetve a
Műszaki Osztályon a 421-83 l-es telefonon.
Polgármesteri Hivatal
Celldömölk

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vas Megyei
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás
tájékoztatása szerint
C E L L D Ö M Ö L K - A L S Ó S Á G és
C E L L D Ö M Ö L K - I Z S Á K F A városrészek területén átszervezés miatt - az elsőfokú hatósági állatorvosi feladatokat
DR. STERBA K Á R O L Y állalorvos látja el
(Celldömölk, Széchenyi u. 26.)
Polgármesteri Hivatal
Celldömölk
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„A földön nekem van a legszeretőbb anyám"
Édesanya. A legszebb hang
zású magyar szavak közé tarto
zik. Mindenkinek ugyanazt je
lenti: asszony, aki a világra ho
zott bennünket. Mindenki mögé
képzeli a saját édesanyját: a
kedveset, a mosolygóst, a szere
tetteljest, a simogatót, a segítőt,
a jót akarót... Bárhol vagyunk,
bármit csinálunk, megáll a ke
zünk, gondolataink elakadnak,
ha eszünkbe jut az édesanyánk.
A szerencsésebbek rögtön a Te
jükhöz kapnak, és szentül meg
ígérik maguknak, hogy holnap
biztosan, egész biztosan besza
ladnak hozzá pár percre, de ha
mégsem, akkor biztosan, egész
biztosan felhívják telefonon.
Akik kevésbé
szerencsések,
azok a temetőben hervadó virá
gokra gondolnak, lelkük tele
bűntudattal: milyen régen nem
álltam már a sírja előtt!
Akár él még az édesanyánk.

akár nem, a lelkiismeretünk so
ha nem lehet elég nyugodt, elég
tiszta. Azt mondják, egy gyerek
soha nem tudja meghálálni
mindazt, amit érte tettek a szü
lei, az édesanyja. Vagy rosszul
gondoljuk, és az anyák nem is
várnak hálál tőlünk? Vajon m i 
lyen mércével is lehetne mérni
a szeretclet. a törődést, az aggo
dalmat, mely végigkíséri éle
tünket, és amelyet tőlük kap
tunk? K i tartja számon az átvir
rasztott éjszakákat, amikor bete
gen feküdtünk, és 6 az ágyunk
nál ülve, kezünket fogva gyó
gyítgatott minket? K i méri az
időt, amikor megtanított minket
menni, önállóan enni. Öltözköd
ni, cipőt kötni? K i tudja, mennyi
aggodalom volt a szívében,
amikor iskolába mentünk? Ve
lünk élte meg első kudarcainkat,
és gyönyörűnek látta betűinket,
amikor először írtuk le: anya. K i

Gyermekeink
Az anyaság lényege a gyermekvállalás. Nehéz hivatás. Á m a gye
rekek nagyon hálásak (is tudnak lenni). Jó lenne belelátni a gyerme
kek lelkivilágába, vajon ók mit gondolnak rólunk.
„Az én anyukám nagyon szeret mosolyogni. A munkahelyén viszont
mindig rossz a kedve, mert a főnöke mindig csúnyán beszél vele."
„Csináltam én gazságot, rosszaságot, le is szidott érte az anyukám,
de azt még soha nem mondta, hogy nem szeret."
„Az én anyukám nagyon becsületes és kedves. Mindig szereti a
csendet és a nyugalmat. Az apukám is szereli anyukámat, mert há
zaspárnak is nagyon j ó . "
„Az én anyukám szigorú. Ha rosszat teszek, megagyabugyál.
De a
jó osztályzatokat nagyon szereti. így amikor hazaérek, az az első
kérdése: hányast hoztál?"
„Az anyukám kicsit talán eltúlozza magán a sminket."
„Bármit megtenne értem, mert az anyukám egy angyal. Dolgozik,
sokat dolgozik, ha éhes vagyok azonnal kiszolgál."
„Előfordul, hogy ő is kéri a segítségemet a számítógépen való
könyvelés során, vagy műszaki téren, de másban mit is tudnék segíteni
egy ilyen okos és tapasztalt embernek, mint Ő."
, „Biztos a szíve mélyén szeretet lakozik benne a családom iránt.
Mindig elmegy velünk a templomba vasárnaponként."
„Anyukám szemüveges. Amikor még Skodánk volt, azt nem sze
relte vezetni. Amióta Opelünk van, mindig vezetni akar."
„Az anyukám munkanélküli. Amíg m i iskolában vagyunk, ő otthon
mos, főz, takarít. Az utóbbinak nem sok látszata van, amikor mi
hazaérünk."
„Édesanyám az én szememben nagyon szép anya. Sok gyerek vágy
hat egy ilyen j ó anyára szerte a világon."
„Nekem nem kellene más anya, mert ő a legaranyosabb a világon."
AZ ANYÁK
„Az anyák olyanok, mint a gyümölcsfák.
Megporozzák a bogarak őket és ók
megtermékenyülnek.
Gyümölcsöt
hoznak.
Ezek gyerekek - és lepotyognak a fáról.
A fák a szélben integetnek gyerekeiknek.
Majd az összes gyümölcs sír, mikor a favágók
Kivágják anyjukat.
De a tönkje, a lelke él, örökké él."

számolja az át nem aludt éjsza
kákat, amikor mi először men
tünk el moziba, találkozókra?
Ki tudja, hányszor emelte tekin
tetét az ég felé vizsgáink előtt,
és a bizonyítvány megszerzése
után? De azt biztosan tudjuk és
érezzük, mitől homályosodott el
a szeme, amikor látott minket
esküvőnkre készülődni.
Anyák napján megállunk egy
pillanatra. Hatalmas virágcso
korral a kezünkben, megillető
dötten állunk a jól ismert ház
ajtaja előtt. Minél nagyobb a
csokor, annál inkább úgy érez
zük, törlesztünk valamit. K i
nem mondott szavakat próbá
lunk megfogalmazni, suta moz
dulatainkat igyekszünk eltitkol
ni. Hosszú verset tanítunk gyer
mekeinknek, mintha az ő szá
jukba adott szavak hitelesebben
csengenének. Igenis van miért
hálásnak lennünk! Mert amit az

édesanyánktól kaptunk láthatat
lan tarisznyánkba, azt mindig
magunkkal visszük. Elkísérnek
a szavai akár milyen messze ke
rülünk otthonunktól. Visszavár
minket, ránk gondol akkor is,
amikor m i az időhiány álarca
mögé bújva mormoljuk: de hi
szen nekem annyi a dolgom...
Bár ezek a gondolatok csak
akkorra fogalmazódnak meg,
tisztulnak le, mire m i magunk is
felnőtté válunk, anyákká le
szünk. Amikor m á r m i aggó
dunk, mi tanítgatjuk menni
gyermekeinket, mi izgulunk is
kolába engedve Őket. És egyre
jobban érezzük: ki kell monda
nunk azokat a szavakat, melye
ket százszor megfogalmazunk
magunkban. Meg kell simogat
ni azt a kezet, melyet oly sok
szor engedtünk már el. Vigyünk
virágot is persze, de ne csak
ezen az egy napon! Osszuk szét
csokrunkat, hogy mindennapra
kerüljön egy szál!
Németh Ibolya

Igaz történetek
az anyaságról
A héiköznapok sokszor produ
kálnak megmosolyogtató és elszo
morító élethelyzeteket is.
A Balogh családban két kisfiú
után megszületett a várva várt kis
lány, és az évek óta félre tett babák
is szerephez jutottak. Kata öltöztet
te, rakosgatta őket:
- Ez ilt apa, ez itl Balázs, és ez
itt Peti. Ez pedig anya - fogta meg
a legelhasználtabb. Icgkócosabb
babát, majd magához ölelte és azt
mondta:
- De téged szeretlek a legjob
ban!
*

A nagy forgalmú ABC-áruházban többször megakad a szemem
egy lörékeny kislányon. Hatalmas
nak látszik a bevásárlókocsi, me
lyei maga előtt tol, és amelybe ren
dületlenül pakolja bele a kis lapjá
ról leolvasott tételeket. A kocsi
egyre telik, egyre nehezebb kormá
nyozni. Azért odaér a pénztárhoz,
felnőit módjára Tizet, és már tolja
is kt a bevásár ló kocsi l. Kicsit ar
rébb egy vékonyka asszony áll, he
lyéi egy pillanatra sem hagyja el.
Kezében fehér bot...
- Megjöttem anyu! - kiáll a pici
lány, cs a világ legtermészetesebb
módján fogja kézen az édesanyját,
hogy a szó szoros értelmében 6 le
gyen a szeme világa.

Életünk nagy megpróbáltatása,
amikor el kell temetnünk az édes
anyánkat. Ennél csak az lehet sok
kal fájdalmasabb, amikor egy anya
temcli el a gyermekét. Az azonban,
hogy valaki az édesanyját, mint
pap búcsúztatja és temeti el - kevés
embernek adatik meg. Amíg a kér
dés is nehezen fogalmazódik meg
bennem, addig lelkész ismerősöm
már meséli is.
- Nem volt egyszerű dolog, de
egy kívülálló másképp látja. Az
édesanyám hosszú időn keresztül
betegeskedett. Tisztában volt a be
tegségével és annak kilátástalanságával is. így aztán szóba került a
halál lehetősége is. Akkor kérte tő
lem először, hogy ha meg tudom
tenni, akkor temessem én el. Elő
ször engem is meglepett a kérése,
aztán sokat gondolkodtam rajta.
Amikor pedig tényleg oda jutot
tunk, hogy a temetéséről kellett
gondoskodnunk, akkor eszembe
jutottak a szavai. Most már tudom,
mennyire jól döntöttem, amikor
vállalkoztam erre a nehéz feladat
ra. Először is telejsítettem a kéré
sét. Másodszor pedig nagyon biz
tos vagyok abban, hogy ennyire
személyre szóló, ennyire belülről
fakadó búcsúztalől egyetlen kollé
gám sem tudott volna mondani...
N.I.

ÜJ K E M E N E S A L J A

1998. M Á J U S 7.

6

Berzsenyisek
a Kölyökklubban
Piros kalózok, sárga kalózok; rozoga ha
jók, szállongó füst, csatakiállások, gyerekzsivaj... Rajzfilmek, reklámok, filmek... Tá
madások, riposztok; találatok, veszteségek,
tallérok ide, tallérok oda... Valami ilyesmit
lát. aki szombat vagy vasárnap dél el öltönként
bekapcsolja az RTL Klub csatornáját, ahol
ilyenkortájt a gyerekek körében oly nép
szerű" műsor, a Kölyökklub látható. Április
19-én éppen a jubileumi, 50. adást sugá
rozták, benne a Berzsenyi iskola 4. b osztá
lyának tanulóival, ók voltak ugyanis a piros
kalózok.
A talpraesett osztálytárs, Zozó ötlete volt,
hogy próbálozzanak a Kölyökklubbal, aztán
vevő" lett rá az egész osztály és az osztályfő
nök, R a d á n y i n é Nováki M á r t a is. Az igazi
izgalom akkor költözött az osztályba, amikor
megkapták a meghívót a felvételre. A szülők
egy emberként álltak az osztály mellé, és fá
radtságot nem ismerve tevékenykedni kezd
tek ók is. Jelmezeket varrtak, kellékeket k é 
szítettek, ötleteket „szültek". Hetényi László
fényképészmester pedig fotókat adott a be
mutatkozáshoz készített tablóra a kis csapat
nak. Gyorsan'kellett cselekedni, mert mind
össze két hét volt a felvételig.
- Elsősorban ötletes rajzainknak köszön
hettük a gyors meghívást, ami nagy szó, hisz
általában hónapokat várnak a jelentkezők,
hogy bekerülhessenek. Ellenfeleink például
már októberben bejelentkeztek. Szétosztottuk
gyorsan a feladatokat, senki sem unatkozott
közülünk ebben az időszakban - idézi fel a
történteket az osztályfőnök.
- Táncot is tanultunk, amivel aztán nagy
sikerünk volt - mondja I h á s z I l d i k ó .
Már minden készen állt, de a buszköltség

Sok ilyen összetartó

jelentős összeget teti k i . ennek ellenére a szü
lők még ezt is vállalták volna. Ekkor jött a
segítség a részönkormányzat vezetője. E r d é 
lyi Antal és Makkos István polgármester ré
széről.
- A felvétel nagyon izgalmas volt. Élvez
tük, főként, amikor nálunk volt az előny. A
szüleink oda nem jöhettek be, de még a Márti
néni sem. Ok egy másik teremben nézhettek
bennünket egy monitoron - emlékezik Zozó,
a csapatkapitány.
- Végig nagy drukkban voltunk. Azt hi
szem, m i jobban izgultunk, mint a gyerekek
- mondja az egyik anyuka.
Amikor megkérdeztük a gyerekeket, hogy
vállalnák-e még egyszer a felvétellel járó tor
túrái, egy harsány igen volt a válasz. Arra a
kérdésre, hogy akkor is vállalnák-e, ha me

gint veszítenének, szintén egy hangos „igen"
volt a válasz, de azért m á r nem olyan harsány.
Egy biztos: az alsósági 4. b osztályosok
egy életre szóló élménnyel gazdagodtak azon
a bizonyos szombati napon.
-völgyi-

Kíváncsi rá,
hogyan lehet ingyen
hirdetni?

közösség kellene...

Mackók szépségversenye Bobán
Sokféle mackó létezik a vilá
gon. Van neked is, nekem is, a
szomszéd Peti is azzal alszik cl
éjszakánként, sőt Sári néni is a
megkopott macijával nyugtatta
kisunokáját, amikor beteg volt...
A mackók kortalanok. Nem men
nek k i a divatból, de nem is sokat
változnak. És épp ez a j ó bennük.
Vannak sárgák, fehérek, feketék,
sőt rózsaszínűek, de az igazi
mackó barna. Puha és meleg.
Megsimogatod és visszasimogat.
Esetlenségükkel, melegségükkel
mindenkinek mosolyt csalnak az
arcára. Jó vele együtt lenni, j ó ve
le játszani. Talán erre a békés
együttjátszásra és közös délután
ra vágytak Bobán is, amikor
meghirdették a mackószépsegversenyt és -kiállítást.
Közel

kétszáz

maci

gyűlt

össze. Elindulhatlak a versenyen
a „legöregebb", a legkisebb, a
legnagyobb, a legtalálóbb nevű,
vagy egyéb kategóriában is.
Gyűllek a macik, és jöttek az em
berek: gyerekek, szülők, nagy
szülők. Mikor m á r hely is alig
volt a teremben, elkezdődött az
óvodások műsora. (Persze, hogy
„A mackón lovagoló sündisz
nócskák' adták elő.) Majd a leg
népszerűbb Micimackó-dalokra
táncollak a legkisebbek. Volt
tombola annak rendje, módja
szerint. (Persze, hogy egy óriási
koalamackó voll a fődíj.) Ezután
következett a játék. Különböző
asztaloknál, különböző játékok
közül választhatlak a gyerekek és
a felnőttek. Lehetett kirakósi ját
szani, jengázni, tüzes golyóval
szerencséi próbálni, kockajáték

kal versenyezni és rajzolni.
Együtt játszottak a családok:
apukák, anyukák, gyerekek és
nagymamák. És ez j ó volt. na
gyon jó. Manapság, amikor olyan
keveset vannak együtt a csalá
dok, oly kevés időjut cgyültlétre,
beszélgetésre... Hát még játékra!
Ezen a délutánon mintha min
denki ráért volna! A mackók ren
díthetetlen
nyugalma mintha
mindenkire átragadl volna. Az
ellenfelek nem váltak egymás ha
ragosaivá. A nagyobbak fogták a
kisebbek kezét, és segítettek ne
kik a játékban. A kicsik pedig
boldogan szaladtak szüleikhez
egy-egy nyereménnyel a kezük
ben. Es ez j ó voll, nagyon jó.
A jól sikerüli együttlét után
elégedettek lehetnek óvónők és
szülők egyaránt. Nem először

Fordítson
a 13. oldalra!
fogtak Össze a gyerekek érdeké
ben. Szedtek már közösen gesz
tenyét, készítettek már közösen
karácsonyi ajándékot, hogy eze
ket eladva némi pénzhez jussa
nak. A karácsonyfa alá így került
űj légó, kisautó, babaház és ját
szószőnyeg. Most is szépen gyűl
tek a forintok. Az anyukák
krumplit sütöttek, kávét, teát főz
tek, tombolatárgyakat ajánlottak
fel. Jelentős összeghez juttatták
ismét az óvodásokat. A bobai
szülők bölcsen belátták: nem
csak siránkozni és kérni lehet.
Közös
elhatározással,
közös
munkával, együtt dolgozva a
gyerekek érdekében, ez is meg
hozza a maga hasznát. Nem si
ránkoznak, inkább örülnek. M i 
lyen kellemes gond azon gondol
kodni, hogyan lehet a megérde
meli pénzt okosan elkölteni! Sok
ilyen összetartó közösség kelle
ne! Mert hogy ilyen van, ez jó,
nagyon j ó .
Némethi. ;
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Emlékezés Szabó Dezsőre, a néptanítóra
(Elhangzott a csöngei temelőbcn)
„Ha terved egy évre szól, vess kölest! Ha
évtizedre, vagy évtizedekre tervezel, ültess
fát! De ha terved évszázadra, vagv hosszabb
időre szól, NEVEU
EMBERT!"
Kedves Barátaim! Rokonok! Pályatár
sak! Tanítványok! Ismerősök!
A mai nap meghitt megemlékezése egy Ősi
kínai bölcsességet juttatott eszembe, melyben
benne van, hogy az ember nevelése mindig a
lassan terülő befektetések k ö / é tartozott, de
hosszú távra tekintve a legértékesebb emberi
alkotás. A művelt emberfőkkel rendelkező
nemzetek ma is a világ élvonalába tartoznak
(Japán).
„Nem sokaság, hanem lélek, szabad nép
tesz csuda dolgokat" - vallja Berzsenyi.
A pedagógiai alkotás kemény hétköznap
jaiban negyven éven keresztül helyiálló alko
tóra. Szabó Dezső csöngei tanítóra szeretnék
emlékezni, emlékeztetni születésének 100.,
halálának 40. évfordulóján.
Nagy körültekintéssel és felelősséggel
végzett munkáját negyven éven át gyakorolla
egy helyen, Csöngén. Élete alkonyán sajál ké
rése volt, hogy csöngei földben nyughasson
nagy elődje és példaképe, Sass János mellett.
Ők ketten kilencven évig tanítottak a faluban.
Az itt töltölt 40 évére megrázó politikai
fordulatok estek, divatok és áramlatok váltot
ták egymást, amelyeknek forgatagában sok
szor nehéz volt eligazodni. Pályája az első
világháború után indult, leghosszabb idősza
ka a két világháború közé esett, aztán a m á 
sodik világháború után részese volt az újra
kezdésnek, de megérte 1956 emberpróbáló
idejét is. E hosszú idő alatt tartása mindvégig
megmaradt, embersége kiteljesedett, s négy

évtizednyi küzdelmes élet után nyugodt lel
kiismerettel hagyta vissza alkotását tanítvá
nyaiban, szereteti falujában, a ma már csak
emlékéi ápoló jövőben.
Sok száz tanítványa ma már szülő, nagy
szülő, de sokan követték az elmúlás útján is.
Tanítványai k ö / é tartozott Weöres Sándor
költő is. Büszkeséggel emlegette a közös em
lékeket, szívesen mulatta az első, tőle kapott
dedikált köteteket, melyek lapján magam is
olvashattam: „Szereteti tanítómnak, C I N A " .
Mint zenét szerető és értő pedagógus, em
lékei között Őrizte Kodály Zoltánnal való ta
lálkozását, azokat a napokat, amikor Kodály
Csöngén népdalokat gyűjlöll, s a mester kí
séretében együtt hallgatták Böcskör bácsi da
lait. A még élők emlékezetében fehér hajú,
piros arcú emberként maradi meg, aki mindig
sietett, sokirányú elfoglaltsága, temperamen
tuma miatt nem ismerte a kényelmet.
Negyven év távlalából emlékezem a hatá
rozott, magabiztos pedagógusra, aki tanítvá
nyai körében fáradhalallan, de h o z z á j u k - k ü 
lönösen a kicsikhez - mindig lürclmes.
Negyven évig volt az első osztályosok
megszállott tanítója. Hangja egyszerre tudott
lenni ellentmondást nem lűrő követelés épp
úgy, mint megértő simogatás, bátorítás.
Robbanó felháborodása mögött érezni kellett
a rábízottakért való felelősséget, de éppúgy
jellemzői voltak az. eredményeket kísérő elis
merő szavak, a jutalomként oszlóit piros almák
és szelídgesztenyek. melyek mint versenydíjak,
soha el nem múló emlékként élnek tovább.
A tanítványok - akik közé magam is tar
tozom - , Csönge község nevében szeretném
újra megköszönni negyvenévi eredményes
munkáját, hogy ezzel is bizonyílsuk alkolása

maradandóságát. Az idők múlása tisztán lát
tatja velünk, hogy a kis emberi lelkekben lét
rehozott produktuma egyre nemesebb gyü
mölcsöket terem, s a tőle kapott örökség k i 
állja az idők próbáját.
Köszönjük, hogy személyével példát adott
felnövőknek és pedagógusgenerációknak,
hogy falujához és népéhez élete végéig h ű
maradt.
Még élő tanítványainak Kiss Béla gondo
latait ajánlom:
„Volt diákja, ki a temetőt járod,
S szeretteidre viszed a virágot.
Jusson majd egy szál, szívednek
hálája
Régi tanítód elhagyott sírjára!"
Balogh Ernfi tanár

A megyei közgyűlés kemenesaljai kitüntetettjei

Takács Kálmán
pápoci igazgató-tanító (posztumusz)

A Vas Megyei Közgyűlés a m á r c i u s i for
radalom 150. évfordulója a l a l m á b ó l k i t ü n 
tetéseket a d o m á n y o z o t t . A k i t ü n t e t e t t e k
között öt kemenesaljai személy is volt.
ő k e t mutatjuk be o l v a s ó i n k n a k .
Elsőként T a k á c s K á l m á n t , a pápoci iskola
nyugalmazol! igazgató-tanítóját, aki az Ö n 
kormányzat Szolgálatáért Kitüntető Oklevél
és Emlékplakett kitüntetést kapott (posztu
musz). Az elismerést felesége vette át Szom
bathelyen.
Takács Kálmán 1906. szeptember 6-án

született a Sopron megyei Vásárosfaluban
sokgyermekes loldművcscsaládból. A gyere
kek közül csak őt ludiák taníttatni. A győri
tanítóképzőben végzett. Tanulmányai befe
jeztével megpályázta a Pápocon meghirdetett
tanítói állást. A község elöljárói egyhangúlag
elfogadták a pályázatát. A pedagógiai pályái
1929-ben kezdte, és innen is ment nyugdíjba
1968-ban, mint igazgató-tanító.
A matematika tantárgy álll hozzá legköze
lebb, ezért ezt tanította a felső tagozatban.
Élete egybefonódott az iskola és a falu életé
vel. Nagyon szerette a gyerekeket, tisztelte
bennük az embert. Tanítványai évtizedek
után is úgy emlékezlek rá mindig, mint igaz
ságos, emberséges tanárukra. Hangos szó rit
kán hagyta el a száját, nyugodl egyénisége
tekintélyt sugárzott. Szavának súlya volt.
Ösztönözte és segítette a tehetséges diákok
továbbtanulását. A falu apraja-nagyja bármi
kor felkereshette bárminemű problémával.
Községi és járási tanácstagként nagyon sokai
tett Pápoc hátrányos helyzetének enyhítésé

ért. Irányítása alalt a falu fiataljai színdarabo
kat mutáltak be. Javaslatára létesült a mozi
és a kultúrterem, majd az új iskola és óvoda.
Pedagógiai munkáját, közéleti tevékenysé
gét egyaránt elismerték, járásszertc közmeg
becsülésnek örvendett. A Munka Érdemrend
ezüst fokozatával tüntették k i .
Nyugdíjasként Celldömölkre köllözött,
ahol hamarosan súlyosan megbetegedett, de
akkor sem szakadt cl Pápoctól. Feldolgozta a
falu népszokásait, s volt tanítványai előtt is
mindig nyitva állt az ajtaja, közülük többen
hosszú betegsége alalt gyakran felkeresték.
Pedagógiai és közéleti tevékenységében 45
éven át társa volt felesége, aki szerető gon
doskodással vette körül. Gyermekük nem
volt, de keresztlányukat sajátjukként szeret
ték. Nyugdíjaskorukban támaszuk volt, s ke
resztapja példáját követve választotta ő is a
pedagóguspályát.
Türelemmel viselt betegségben 77 éves ko
rában hunyt el.
Völgyi László
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HARMONIA
Tűnődés az étel felett
Nézzük meg, m i van a hűtőszckrényben,
a
kamrában!
Mennyi friss gyümölcs, zöldség,
gomba; halféle. tejtermék, gabo
naféle; konzerv, feldolgozott hús
és fagyasztott étel; ínyencség és
édesség; alkohol és üdítőital?
Ugye, meglepő az eredmény...
Sok feldolgozott vagy a szerve
zet számára felesleges élelmi
szert fogyasztunk.
* A tartósítás, főzés során sok
tápanyag lebomlik. Télen és ta
vasszal is fogyasszunk nyers éte
leket. A kíméletesen párolt zöld
ségekben több értékes anyag van,
mint a főtt vagy sült ételekben.
* Viszont az emberi szervezet
re káros anyagok egy része, példá
ul a szójában lévő tripszingálló, a
burgonya és néhány ehető gomba
mereganyagai csak főzés vagy sü
tés során bomlanak le.
¥ A burgonya és a sárgarépa
zöld részeit ne együk meg, mert
mérgező szolanint tartalmaznak.
A gyümölcs és a zöldésg hé
jában nem csak természetes szí
nezékek és viaszok rakódnak le,
a növény itt szabadul meg feles
leges, esetleg mérgező anyagok
tól, növény védő szerek maradvá

nyaitól is. Ha ismeretlen eredetű
zöldséget, gyümölcsöt vásáro
lunk, jobb, ha meghámozzuk.
* A C-vitamin 40 Celsius-fo
kon lebomlik. A C-vitamint tar
talmazó ételeket, például salátát,
zöldséget, paprikát, csipke- és
gyümölcsteát ne forrázzuk, ne
főzzük. A mélyhűtött élelmi szerekben fél év alatt a C-vita
min negyede-fele lebomlik.
* Ételeinket hidegen préselt
olajjal készítsük. Ez az olaj, m i 
vel gyártásakor nem hevítették
fel, a hagyományosnál jóval több
E- és F-vitamint tartalmaz.
Az üdítőitalokban rengeteg
cukor van, ezekkel feleslegesen
sok energiát viszünk be a szerve
zetünkbe. Az a 100 százalékos
gyümölcslé, amit magunk készí
tünk.
* Együnk teljes őrlésű liszt
ből készült kenyeret, péksüte
ményt. A barna kenyér egész
séget jelent.
* Napjainkban nehéz vegy
szermaradvány-mentes terméket
találni, de keressük a vegyszer
mentes mezőgazdaság termékeit,
mert bennük kevesebb az egész
ségre ártalmas anyag.
T. G.

Központi orvosi ügyelet
Cím: Csontváry-patika
Telefon: 95/423-742
MÁJUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Kiss Imre
Pánykó Magdolna
Mcstcrházy Gábor
Gayer Tatjána
Sükösd Éva
Szabó Ildikó
Pánykó Magdolna
Kovács Zoltán
Nagy János
Sükösd Éva
Adám Ilona
Sükösd Éva
Kovács Zoltán
Pánykó Magdolna
Mestcrhá/.y Gábor
Gonda Péter
Kovács Zoltán
Szabó Ildikó
Nagy János
Schrolt Olga
Pánykó Magdolna
Gonda Péter
Szabó Ildikó

Hajba DezsŐné
Marton Istvánné
Hajba DezsŐné
Hajba Dczsóné
Tompa Kálmánné
Hajba Dczsőné
Tompa Kálmánné
Novozánszky Fcrencné
Hajba Dczsőné
Tompa Kálmánné
Hajba DezsŐné
Tompa Kálmánné
Novozáaszky Fcrencné
Marton Istvánné
Tompa Kálmánné
Novozáaszky Fcrencné
Hajba Dczsőné
Novozánszky Fcrencné
Tompa Kálmánné
Hajba DezsŐné
Marton Istvánné
Hajba DezsŐné
Novozánszky Fcrencné

Az egészséges táplálkozás
A helyes táplálkozás fedezi a szervezet minden élettani folyama
tának energia- és tápanyag-felhasználását. Hisz a táplálék az, amiből
az egész szervezetünk felépül, amivel működni tudunk, s ez adja az
üzemanyagot mindehhez. Ha nem kapnánk táplálékot, nyilvánvalóan
éhcnhalnánk, viszont a megfelelő táplálékkal nemcsak fenn tudjuk
tartani a szervezetünket, hanem meg tudjuk előzni azokat a betegsé
geket, amelyek összefüggésbe hozhatók a táplálkozással.
A zsíros, húsos, erősen sós, fűszeres, ugyanakkor édes sütemények
ben is bővelkedő magyar konyhának köszönhetően az elhízás népbe
tegséggé nőtt. A táplálkozásból adódó betegségek száma a cukorbaj
tól a reumáig, érelmeszesedésig állandóan emelkedik. Túlzott állati
zsiradékok telített zsírsavakat és koleszterint tartalmaznak, nehezen
emészthetők, hizlalnak, emelik a vér koleszterinszintjét. Tehát látható
és láthatatlan formában egyaránt kerüljük. Zsír helyett olajjal főzzünk,
margarinnal süssünk.
Étkezzünk változatosan, élvezzük a zöldség- é s főzelékfélék ízeit,
főzzünk gyakran zöldfőzeléket (sóskát, spenótot). Éljünk a burgonya
és a gabonafélék sokféle elkészítési lehetőségével. Egészítsük ki ét
rendünket sovány húsokkal: csirkével, hallal; sovány tejjel és tejter
mékekkel. Fogyasszunk kefirt, joghurtot, túrót, napi fél liter tejet,
mérsékeljük a tojásfogyasztást.
Takarékoskodjunk a sóval és a cukorral. Az élelmiszerekben ele
gendő só van, ezért semmi esetre se sózzuk utólag ételeinket, helyette
inkább többféle fűszerkeveréket használjunk. Rendszeresen fo
gyasszunk nyers ételeket és gyümölcsöket. A gyümölcs értékes táp
lálék, gyógyító hatású vitaminforrás, és antioxidáns tulajdonságai m i alt rákmegelőző, bővelkedik ásványi anyagokban, nyomelemekben.
Gyógyító hatása jobban érvényesül, ha reggel vagy két étkezés között
fogyasztjuk, amikor a gyomrunk még üres. Ilyenkor javítja az anyag
cserét, segíti a salakanyagok kiürülését, mércgtelenít, frissíti az izmok
és az agy működését, fokozza a szervezet ellenálló képességét. Ke
rüljük az édességek rendszeres élvezetét, a bőséges cukrozást. Ritkán
fogyasszunk csak édes üdítőitalokat.
A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen ételnek, élelmiszernek
sem a tilalmát, azonban célszerű egyeseket előnyben részesíteni.
Borsos térné egészségnevelő

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Gayer Tatjána
Adám Ilona
Nagy János
Kovács Zoltán
Pánykó Magdolna
Szabó Ildikó
Pánykó Magdolna
Schrott Olga

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

SZAKRENDELÉSEK
Szemészet
Vezetője: dr. G á t i É v a alorvos, szemész szakorvos.
R e n d e l é s ideje: naponta 8-14 óráig.
(Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel)
Psychiátria
Vezetője: dr. T ó t h Katalin psychiáter adjunktus
Rendelés ideje: mindennap 8-14 ó r á i g
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbképzés
miatt a rendelés szünetel.)
Bőrgyógyászat
Vezetője: dr. M o l n á r Ildikó bőrgyógyász adjunktus
Rendelés ideje:
Hétfő
8-14 óráig
Szerda
8-14 óráig
Csütörtök
8-14 óráig
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Celli diáklány sikere

Aranykézben aranytű
Bartunek Katalin divatterve
ző, a Silhouette Stúdió, valamint
a Textilipari Műszaki és Tudo
mányos Egyesület közösen, a
Burda fővédnöksége alatt „Mes
terségem címere: Arany varrótű"
címmel országos szakmai pályá
zatot hirdetett a textilruházat-ipa
ri szakközépiskolák és szakmun
kásképző intézetek tanulói részé
re.
A pályázat „önálló modclltcrvezés" kategóriájában részt vett,
és különdíjai kapott a Celldömöl
ki 410. Sz. Szakmunkásképző és
Szakközépiskola 4. éves tanuló
ja. Szerdahelyi Veronika is. Ar
ra kértük, idézze fel a siker tör
ténetét.
- A pályázati lehetőségről ok
tató tanárnőmtől. Varga Józsefnétől szereztem tudomást, és az
ő javaslatára határoztam el, hogy
indulok.
A tanárnő szerint Veronika na
gyon precízen varr, és j ó kreatív
képességekkel rendelkezik, így
egyből rá gondolt, amikor a pá
lyázatot meglátta.
Veronika elmondta, hogy al
kalmi öltözetet kellett tervezni
szalagavatóra, teljes műszaki

dokumentációval, ő öt ruhater¬
vet adotl be, ebből egyet el is kel
lett készítenie. Mint mondta, az
általa készített kollekció egy spa
getti vállpántos ruha volt boleróval.
A magamfajta férfi tollforgató
itt aztán bajba került, hiszen szá
mára a spagetti kifőtt tésztát, a
boleró egyfajta táncot jeleni. így
hát arra kértem Veronikái, hogy
a következő találkozóra hozza cl
a díjazott ruhát (felvételünkön ez
látható).
- A tervezés és a kivitelezés
sok időt vett igénybe, de végül is
határidőre elkészült minden. Az
az igazság, hogy tilokban bíztam
valamiféle sikerben.
- ö n b i z a l o m híján nincs siker.
Végül is nem véletlenül bíztál
magadban...
- így van. Éppen a tanműhely
ben voltunk, amikor az igazgató
űr közölte a j ó hírt, hogy külön
díjas lett a munkám, óriási lett a
zsivaj és az öröm körülöttem.
Vcráék gépkocsival menlck
Gödöllőre, az eredményhirdetés
színhelyére, és külön örömére
szolgált, hogy Varga László
igazgató is velük tartott. A díja-

Felhívás a Weöres Sándor
vers- és prózamondó versenyre
Ostffyasszonyfa és Csönge közös iskolája az önkormányzatok
és az OstfTyasszonyfáért Közalapítvány támogatásával vers- és
prózamondó versenyt hirdet Petőfi Sándor, a szabadságharc köl
tője tiszteletére:
A verseny időpontja: 1998. j ú n i u s 5. (péntek).
A résztvevők köre: 6-14 éves tanulók.
I . korcsoport: 1-4. osztályosok: Választható az életkornak megfe
lelő Petőfi-vers vagy -próza (naplórészlet), illetve Petőfiről szóló
írásmű.
I I . korcsoport: 5-6. osztályosok: Kötelező vers: Petőfi Sándor:
Szülőföldemen. Ajánlotl költemény a X I X . század magyar lírájából.
III. korcsoport: 7-8. osztályosok: Kötelező vers: Petőfi Sándor:
Elpusztuló kert ott a vár alait... Ajánlott költemény a X I X . század
magyar lírájából.
A 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő életkorú tanulóit is
szeretettel várjuk.
A zsűri tagjai Vas megyei köllők, közművelődési és közoktatási
szakemberek.
A résztvevők ajándékot, a díjazottak oklevelet és jutalmat kapnak.
Kérjük a felkészítő tanárokat, hogy a verseny jó színvonalának
megőrzése érdekében rendezzenek háziversenyt a tanulók közötl.
Kisiskolákból (tanulólétszám 150 fő alatt) korcsoportonként legfel
jebb 3, ennél nagyobb tanulóiéiszámú iskolákból legfeljebb 5 tanuló
jelentkezését várjuk.
A jelentkező iskolákat a részletes programról tájékoztatjuk.
A jelentkezéseket 1998. május 15-ig szíveskedjenek az alábbi
címre megküldeni:
Petőfi Sándor Á M K Általános Iskolája, 9512 Ostffyasszonyfa,
Március 15. t é r 3. Telefon: 06-95/394-008.

kat a Gödöllői Divatnapok kere
tében nyilvános díjkiosztó ü n 
nepségen, a szakma és a sajtó
képviselőinek jelenlétében adták
át a Petőfi Sándor Művelődési
Központ színháztermében. Fe
lejthetetlen élmény marad szá
mára az Agráregyetem aulájában
tartott divalbcmutaló, a díjkiosz

tó ünnepség, az állófogadás és a
gála Endrey Judit vezetésével.
A legnagyobb élmény termé
szetcsen az volt, amikor az általa
készített ruhát a gödöllői kifutón
profi manökenen látta viszont,
aki „nagyon jól adta e l " a kreá
ciót.
V.L.

Névtelenül
Egyre bátrabbak vagyunk. El
merjük mondani a
véleményün
ket. Szemtől szembe,
keményen,
vastagon, szúrós tekintettel.
Pardon! Ez utóbbi nem mindig
igaz. Nem mindig szembe mon
dunk. Nem is mondunk, hanem
írunk, vagy telefonálunk.
Jobb
esetben
véleményt
mondunk,
máskor
szitkozódunk,
átkozó
dunk, fenyegetőzünk.
Tesszük
mindezt az utóbbi időben a név
telenség leple alá rejtőzködve. A
célpontot, a módszert
váltogat
juk: névtelen levél (a polgármes
ternek), újságcikk a megyei lap
ban (a képviselő-testületnek),
fe
nyegető telefon (az újságírónak).
E sorok íróját például azért fe
nyegette meg egy névtelen tele
fonáló, mrt nem írt meg egy cik

ket, amit állítólag meg kellett
volna írnia egy Sági úti gázolásos baleset tanulságairól.
Emiatt
aztán a laptól való
kirúgatással,
a városból való
kizsuppolással
kellene
bűnhődnie.
A cikk ezek után a fiókban ma
rad, nehogy a következő vád az
legyen, hogy félelem
hatására
íródott...
Tisztelt(?) névtelen levél-, il
letve újságcikkírók
és telefoná
lók! Lapunk hasábjain
többször
kértük önöket, írjanak,
mondják
el észrevételeiket,
javaslataikat,
bírálataikat, mert - így igaz - et
től lenne még érdekesebb,
értéke
sebb a lap. Most is ezt kérjük.
De ne így! Ne névtelenül, mert
így egy kicsit gusztustalan!
Völgyi László

FIGYELEM!
MINDEN PÁROS HET SZOMBATJÁN

AUTÓPIACOT TARTUNK A PIACTÉREN
Városgondnokság Celldömölk
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Hogyan hatnak a rovarölő szerek?
A közeli napokban rohamosan felszaporodnak a különböző rovar
kártevők, mint a földibolhák, a különféle molyok (legelőször a szilvamoly és a baraekmoly), a burgonyabogár és lárvája, a levéltetvek.
A termelők célja és érdeke a károsítok kiiktatása a termelés folyama
tából. Sokan ezért úgy vélekednek, elég egy erősnek tartott permet
szert beszerezni, azzal végigpermetezni a birtokot, és megszabadulnak
minden rovarkártevőtől. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerű. M i n d 
egyik rovarölő szer hatásosságához az kell, hogy valamilyen formá
ban találkozzon vele a rovar, vagy bejusson annak szervezetébe. A
hatás kifejtése szempontjából a mérgek érintő (kontakt), gyomor- és
légzési mérgek lehetnek. A rovarok táplálckfelvétcle viszont szájon
át és a sejlnedvek szívogatásával történhet. Ez utóbbi két lehetőség
máris erősen megosztja a megmérgeződés lehetőségét. A rágással
károsítok p l . burgonyabogár, molyok lárvái stb. a levelek felületére
juttatott méreganyagot a növényi résszel együtt megeszik, gyomrukba
jut, mérgeződnek, a hatás látványos, a permetezés eredményes. A
szívogatással táplálkozó rovarok p l . földibolhák, levéltetvek stb. el
lenben szívogató szervüket beleszúrják a növények leveleibe, é s a
mélyebben elhelyezkedő sejtekből szívják fel a növények nedveit,
tápanyagait. Ebben az esetben máris hatástalan a levél felületére jut
tatott gyomormereg, mivel az nem kerül a kártevő szervezetébe.
Az ismertetett nehézségek áthidalására a kutatók a permetezőszerek
többoldalú szervezetbe jutási lehetőségét dolgozták k i . Létrehoztak
kifejezetten a növények felületen haló, taglózó hatású érintőmérgeket,
mint pl. a Decis, Karate, Fendona, Sherpa. Chinelrin stb. Ezeknek a
szereknek kifejezett előnye az, hogy a kijuttatás idején a területen
tartózkodó minden rovarfélcséget elpusztítanak, függetlenül annak ká
ros, közömbös, vagy hasznos voltára. Ez a tulajdonság egyúttal hát
rány is, mert számos hasznos szervezetet is irtanak. További hátrány,
hogy hatástartamuk rövid, ezért az 1-2 nap múlva betelepedő újabb
károsítókra hatástalanok. Ebből gondolják sokan, hogy pár nap múlva
ugyanannyi károsítót látva, az, előző permetezés hatástalan volt.
További szercsoportot alkotnak azok a szerek, amelyek szintén a
leveleken maradnak, hatástartamuk azonban hosszú, és csak azok a
rovarok pusztulnak el tőlük, amelyek a levéllel együtt megeszik, azaz
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a kártevők gyomrába kerülnek. Ebbe a csoportba sorolhatjuk p l . a
Sevin 85 WP, Dimilin 25 WP szereket.
Külön csoportot képeznek azok a hatóanyagok, amelyek behatol
nak a kultúrnövény szöveteibe, és onnan kerülnek a kártevők szerve
zetébe. Ha a halóanyag csak a kezelt felület alatti sejtrétegig hatol,
akkor egyszerű mélyhatású szerről van szó, ha azonban a hatóanyag
a növény szállítószövetein keresztül további szervekbe is eljut, akkor
felszívódó (szisztematikus) hatással van dolgunk. Ebbe a szercsoport
ba jellemzően a „zöldkönyves" szerek tartoznak, mint a Bi-58 EC,
Rogor L , Danadim 40 EC, Unifosz 50 EC stb. Ennek a szercsoportnak
összetett hatása van. Például az Unifosz 50 EC mélyhatású szerként
rendkívül jól gázosodik, ezért légzési méregként kiválóan alkalmas
üvegházak és magtárak molymentelítésére. Üvegházban ez nem be
folyásolja érintő és gyomorméreg hatását.
A felszívódó szerek elsősorban a növényből táplálkozó rovarokat
pusztítják, bizonyos védettséget jelentenek a kultúrán tartózkodó, de
nem táplálkozó hasznos szervezetek számára. Ugyanakkor a növény
be történő felszívódásuk miatt e szerek fokozottan veszélyesek a me
legvérű állatokra és az emberre. Az élelmezés-egészségügyi várako
zási időket szigorúan be kell tartani.
Az utóbbi évek kutatási eredményei jelennek meg a napjainkban
forgalomba kerülő rovarfejlödést szabályozó szerekkel. Ezek a szerek
mindegyik eddig ismert csoportban megtalálhatók, mivel van köztük
kontakl hatású is, de felszívódó hatású is. Kétségkívül a j ö v ő rovarölő
szerei. Kímélik a hasznos é l ő szervezeteket, kevésbé toxikusak a kör
nyezetre, nem alakul ki ellenük rezisztencia.
A kilinképződcst gátolja a D i m i l i n 25 WP, a Nomollt 15 SC, a
Match 50 EC, amikor is a lárva vedlése során nem tud kifejlett bogárrá
(lepkévé) fejlődni. Leglátványosabb példa e szerek hatására; a dirnilincs hatósági védekezések következtében gyakorlalilag eltűnt az
amerikai fehér szövőlepke.
A felszívódó Chess 25 WP a levéltetvek táplálkozását szünteti meg,
mivel a növényből ha felszívogatja, akkor hatására abbahagyja a táp
lálkozást, és egyszerűen éhen hal, a szárnyas példányok pedig elre
pülnek. Ezek a szerek a biológiai védekezés é s a biotermesztés jövő
beni elterjedését szolgálják.
Dr. IIoll<.sy István

Ne feledje:
Új Kemenesalja kéthetente!

Tanár úr kérem, Celldömölkön
Április 18-án a celldömölki művelődési
központban vendégszerepeltek a veszprémi
Petőfi Színház művészei. Az ő előadásukban
láthatták a nézők Karinthy Frigyes Tanár úr
kérem című művét. A rendező, Vándorfi
László nagy lehetőséget adotl az ifjú m ű v é 
szeknek. A bemutatót még márciusban Száz
halombattán megtartották, azóta járják vele a
vidéki színházakat és művelődési központo
kat. A Tanár urat játszó Nyirkó Istvánon kí
vül mindenki a huszonéves korosztályhoz tar
tozik. Előadásuk hitelessége ebből is fakad,
hisz nemrég hagyták el ők maguk is a közép
iskolát. Korhű jelmezük az idősebb korosz
tályban nosztalgiát ébresztett, a fiatalok k ö 
rében pedig nem kis derültséget keltett.
A nézőtéren ugyanis minden korosztály
képviselőit megtalálhattuk. És ez jelzés érté
kű, Karinthy írásának kortalanságál jelzi. Az
iskola sokai változott a század eleje óta. A
csak Fiúkból és csak lányokból álló osztály
már a múlté. A tanár sem az a rettegett, fé
lelmetes, kegyetlen hatalom, mint amilyen
nek az írás alapján elképzeljük. Mégis ma

gunkra ismerünk a diákok személyében. K i
ne emlékezne kínos feleletekre, nagy „röhö
gésekre", és az örök mondatra - Tanár úr
kérem, én készültem! - akármikor is járt is
kolába. Karinthy örök. Alaptétele: az ifjúság
nem ismeri a megalkuvást. Vágyai vannak,
és álmodik. A valóság és az álom ellentmon
dásában él. így van ezzel Steinmann is, a j ó
tanuló. Ha felelni kell algebrából, akkor ezt
fölényes és tiszteletet ébresztő magabiztos
sággal teszi. Ám ha a szeren kell bemutatni
„tudományát", mindjárt esendő és kishitű
emberré válik. Hát nem pont erről szól a mi
életünk is?
Vannak dolgok, amelyeket játszi könnyed
séggel oldunk meg, és bizony vannak olya
nok, melyek megoldhatatlanok maradnak
mindörökre. Egy-egy szereplőjébe egész
embertípust é s viselkedésformát képes bele
sűríteni. És nem marad olyan ember a néző
téren, aki magára ne ismerne valamelyik fi
gurában.
Meg közvetlenül a halála előtt írt utolsó
könyvében is ezt írta Karinthy: „Egész életem

folyamán az a homályos érzésem volt, hogy
nekem valamilyen elintéznivalóm van. Vala
mit ottfelejtettem, valamiért vissza kellene
mennem". Pontosan úgy, mint m i mind
annyian, ha visszagondolunk elmúlt éveink
re. Mindenki úgy érzi, hogy m é g elintézetlen
dolgai vannak az életben, m é g nem teljesített
mindent, amit eltervezett, m é g tartozik vala
mivel. Hogy k i , mit .Jelejtett ott", egyéni do
log. De az érzés mindannyiunké.
Könnyed humor - a nagy mélységek felett.
K i ne érezné meg a bizonyítványát magyará
zó diák megmosolyogtató szavai mögött a k i 
látástalanság valóságát. K i ne kényszerült
volna már megmagyarázni egyes tetteit, gon
dolatait a meg nem értő környezetének! Célt
értünk vele? Vagy csak megpróbáltuk a lehe
tetlent...?
Karinthy Örök. „Mindig űgy tudott körül
nézni a világban, hogy tekintete azonnal
megakadt a pókhálón és a hazugságon. Azzal
a türelmetlenséggel és meghökkenéssel, mint
aki rögtön rendet akar teremteni."
Németh Ibolya
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Ha újra kitör a
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Sáshegy!

Agh István Kossuth-díjas költő hatvanéves
Találkozásunk valamiféle „méhkasból"
bújt eló". Már megsárgult az írás. hol van m á r
1975. november 15-e, amikor a költő tudatta:
,Jv1ÉH-RAJ BERZSENYI K A L A P J Á N " cí
mű' írásának értelmét. És válaszomat az ÉS
hasábjain december 27-én. Igy kezdődött.
Valahogy kezdeni kell a köszöntést is. hatva
nadik születésnapján. Amikor újságot me
gyek venni, mondják: „Adunk egy példányt
ebből a lapból, Ágh Istvánról szól". Fizetni
akarok, de nem kell. Furcsaság. Felbukkan
nak az emlékek, mert... Tőle tanultam, hogy
hagyjam befejezetlenül, minek a „montázs"?
Tisztelettel és szeretettel írom azért e so
rokat, köszöntve őt, kölcsönözve tőle a felki
áltójeles címet, nem azért, hogy kirívó le
gyen. Inkább egyszerű, amilyennek őt meg
ismertük, megismertem, amikor nehéz idő
ben jártuk Kemcnes poros útjait. Ennek a
végeredménye szép könyve lett: ,X>A NI
U R A S Á G N A K " . Füljcgyzelében írja: „Szü
lőföldemet növesztvén kezdem ezt a könyvet.
Berzsenyi szeretetében".
Átlépett a Marcalon Iszkáz irányából, a
szülőfaluból Egyházashetye és a Sághegy irá
nyába haladva. Ahogy mesélte, gyermekkora
idején a Marcal menti réteken legelésző tehe
neket akkor késztették rohanásra hazafelé, ha
a Sághegy hirtelen beszürkölt, mert biztos jel
volt, hogy hamarosan zuhogni fog az eső.
Megilletődve gondolok reá, hatvanéves
lett. És arra is, hogy könyve elkészült akkor,
és bizonyosan nem veszi hízclgcsnek. ha idé
zem 1984. október 27-én kell dedikációját:
.JOaláéknak - Magdinak, Jóskának, akikkel
együtt éltem át ezt a könyvet jóban-rosszban
s ez az írás csak általuk él, barátsággal, sze
retettel, örömmel - Ágh Pista." Tudjuk, hogy
nem csak általunk, különben is tapasz
talatairól a költőnek, Berzsenyi Dánielnek kí
vánt számadást készíteni, ahogy íria: „neki
beszélgetek jelenről, jövőről, múltról, a lehet
séges jövőről: mi van ott, miként élnek föl
dijeik".
Éjjeleken át gondolkodtam e köszöntő írás
címén, egy kis újság hasábjain megjclentcndőn, és az sem lenne túlzás, valamiféle d i 
csekvés, ha a „Száz levél - egy levél" címet
adtam volna, hisz őrzök Tőle nem keveset.
Szomorú hangvételüket is. Nem élt könnyen
annak idején. Kétségei is voltak, nem nyomo
ra mialt éppenséggel, de azért - és elnézést,
hogy újra felidézem egyik levele lényegét Ö írta le. mondta el: „...Most már nem enged
hetem meg magamnak, mint a Dani uraság
(+) idején, hogy egyfolytában végigírjak há
romszáz oldali, viszi a pénzt az élei, sokszor
már reménytelenül. A kenyér, a bor, cigaret
ta, na meg a hús é s minden rcllcnctesen drá
ga, a honoráriumok pedig ülnek a régi szabá
lyok szerint... A Magyar Nemzetnél február
ban fölmondták az íróknak, vagyis írjanak
űgy, ne kelljen miattuk adót és biztosítási f i 
zetni... én eszerint onnan kiszorultam. - Leg
jobban szerelnék nyugalmas nyugdíjas lenni.
A hegyig vizes demizsont vinnék, lefelé bort,
és jókedv jártatna föl-le. így gondolok az

egész családra, rád, Dezsőre, Gáborra, min
den szeretett rendes emberre. Ágh Pista."
Azóta sok minden változott (?), törést nem
érzek kapcsolatunkban, csupán a „megbé
nult" találkozások hiányát. De mit várok én
már közel hetvenévesen? Verscii olvasgatom,
amikor hajnalonként polcomról leemelem
könyvét, és megtalálom a hozzánk írt. egyik
másik versét. Ma igazabbnak érzem, értem,
fogom föl, mint amikor gyöngybetűi rovátká
in életünkbe vésle az írási! Említem talán el
sőként a „ K Ö N Y Ö R G É S A N Y J Á É R T " c í 
műt: „Tudom egyszer csak meg kell halnia /
ne menj anyám, ne tedd / állj ellen a halálnak
/ mint sírnak a kereszt / Úristen cl ne vedd /
... De csak miképpen magad is elfelejted / s
mindannyiunkkal meggyűlöl teled / a rút bo
szorkányt édesem / ha minden egyre megy /
tudom egyszer csak meg kell halnia / ne tedd
Úristen cl ne vedd".

nek-e ki egyszer, / láván sül majd a szalonna, / kén gőzölög a forraltborból".
Amikor ezeket a sorokat ismételtem, éppen
a közelben rezgett a föld, a földrengés „átlép
te" az országhatárt, itt a nyugati végeken is
érezhető volt. De verse mást is üzent: „...kö
szöntöm utadat a Tündérvölgybe, / ganyézz
a szőlővirágért, ribizlibogyóért, / talán, talá
nért, akkor is ha. / mások megvennék a teli
holdat, / a napfogyatkozást bezárnák álomi
garázsukba, / de nekünk fönt a hold, márcsak
/ Krisztus hiányzik alóla az Olajfák hegyén,
/ nem baj, ha a nap nem enged magába nézni,
/ mégis látók vagyunk nagy vakságunkban, /
hozzád mennek a kincs-gyújtók, / te vagy a
birtokos, ne add árendába se, / egy éjszak is
hosszú telihold nélkül, / ha egy pohárral vendégeskedcl nekik, / . . . ne vendégelj kufárokat,
... s lázmérőd ne feledd! ... elmegyek nemso
kára, / én leszek az az ablak, aki a szegény
síkság / fölött számolja a Nap perceit, a fel
hők vonulását, / így telik nappali gondom, /
azután elsötétítek."
Hogy eljön-e nyitni ablakainkat a hegyre,
nem tudom, csak remény hat át az emlékso
rokon. Emelem hát poharam tiszteletedre,
Ágh Pista, koszorús költő, egy felemás világ
ban, alig viruló tavaszon.
Dala József

BÚCSÚZÁS
KEMENESALJÁTÓL
Most ismerem meg az Őszt igazán,
lehullott rólam minden régi glanc,
falevelek labanc
árulást
másnapom,
vonat-kaszabolós,
mérnöki nyugalom át a
gyermeki
lábnyomon,
és ez az ősz nem a régi ősz igazán,
most ismerem meg e sötét vasúton,
tudom, hogy a vonat Pestre ér,
tudom, tudom, tudom.

Valamelyik késői éjjeli órán „elcsíptem"
egy rádiós beszélgetési a M A M Á V A L . Meg
hatódtam. Megírta - nem változtatva a címet
- „ B Ú C S Ú Z Á S K E M E N E S A L J Á T Ó L " cí
m ű versét is, amelynek szövegét köszöntésül
átnyújtom a Kedves Olvasónak, hisz annyira
hozzánk tartozik. Továbbá, az Élet és Iroda
lom című hclilap hasábjain meglepetésként
egy hosszú versel küldötl a „megnövesztett"
szülőföldi társaságnak. Bizonyosan nem j ó 
solni akart általa, de most olvasva, újra-újra
belém nyilallik néhány sora. Jövendölt? Nem
tudom.
A század végére érünk, nem szorult belém
valamiféle babonás félelem. Köcskön, ahol
én születtem, de másutt is a vidéken, beszél
tek az Öregek: , £ z e r betcllik. kétezer nem!"
M i i kezdhetnék ezzel. Ágh István verse már
1980. március elsején üzente nekünk:' „...a
hegy spekulál, / én még abban sem vagyok
biztos, hogy a kialudt vulkánok / nem tör-

Sarjúrendemet varjú váltja át
fekete zűrzavarrá az úton
belsőmből arany levelek hullanak,
Máriás emlékeimet
tollazom,
s beterítem, amit már elhagyok,
világossá lön minden hatalom,
patanyomokban Mária fényességét
viselem,
elhagyom, megfogalmazom,
tudom, ahogy a vonat Pestre ér,
tudom, tudom, tudom.

Ügyfélfogadás
Celldömölk Város ö n k o r m á n y z a t a
Polgármesteri Hivatala ügyfélfogadási
rendje: hétfő: 9 órától 11 óráig, kedd:
ügyfélfogadás nincs, szerda: 13 órától 16
óráig, csütörtök: 8 órától 11.30 óráig és
13 órától 16 óráig, péntek: 9 órától 11
óráig.
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Csak a jók mennek el

Meghalt Bálint László evangélikus lelkész
Elhunyt Bálint László evangé
likus lelkész. Kemenesaljához
mindössze pár évig kötődött, de
munkássága kitörölhetetlen em
lékeket hagyott a celldömölki
emberekben. Eredetileg nem lel
késznek készült, a műszaki pálya
vonzotta. Amikor azonban édes
apja meghalt - ugyanabban a be
tegségben, mint most a fia - pá
lyát változtatott, és jelentkezett
az Evangélikus Teológiai Akadé
miára. Munkásságát kisebb fal
vakban
kezdte
feleségével
együtt, aki szintén a lelkészi hi
vatást választotta. A z őket isme
rők állítják: felejthetetlen volt
igehirdetéseit hallgatni. A lelkész
úr csak vázlatokat készített, s ott
a templomban, a szószéken állva
fűzte Össze gondolatait, magával
ragadó prédikációkká. Felesége Varsányi Vilma - pedig olyan is
tentiszteleteket tartott, amelyek
mind tartalmukat, mind monda
nivalójukat tekintve kerek egész
ként, szinte azonnal nyomdába
kerülhettek volna. Ebben is töké
letesen kiegészítették egymást.
Éppen ilyen lelkész házaspárra
volt szüksége Celldömölknek,
amikor még a Bálint család Ma
lomsokon élt és szolgált. Nehe
zen váltak meg az ottani emberek
kedves lelkészüktől.
Celldö
mölkre kerülve nem telt bele egy
év sem, máris megválasztották a
vasi egyházmegye esperesének.
Ez annál is inkább nagy szó volt,
mivel más egyházmegyéből ke

rült ide, tulajdonképpen az isme
retlenségből, mégsem volt igazán
ellenlábasa az esperessé tölénŐ
megválasztásakor.
Sok kisgyermekes szülő is há
lás volt az esperes úrnak, amikor
megmentett gyermekük számára
egy bezárásra ítélt óvodát. Az
evangélikus gyülekezet épületé
ben működött ugyanis egy taná
csi irányítás alatt álló kis létszá
mú óvoda. Bálint László kezde
ményezésére és komoly közben
járására sikerült az evangélikus
egyház kezelésében fenntartani
ezt az intézményt, megkímélve
ezzel számos családot attól, hogy
a város másik vegébe kelljen a
gyerekeket hordani. Keresztény
szellemű óvodát álmodtak és va
lósítottak meg a celli gyülekezet
tagjai.
Sajnos - mondják a celldömölkick - , D. Szebik Imre püs
pök űr is felfigyeli a lelkész há
zaspár áldásos munkásságára.
Felajánlotta nekik, hogy Óbudá
ra költözve vegyék át az egyház
kerület nem nagy létszámú, ám
annál szétszórtabban élő evangé
likus hívőinek lelki gondozását,
és szervezzék meg - az akkor
még akadozó - hitoktatói mun
kát. Az esperes úr nehéz döntés
előtt állt. Gyermekcinek taníltatási lehetőségei mindenképpen a
főváros felé vonzották. Ugyanak
kor tudta, hogy nagy gondol vesz
a nyakába, amikor egy nagyvá
rosban kell összefognia a hívőket.

Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Házasság: Pálmai Zoltán István és Boda Zsa
nett, Keresztes Ferenc és Mészáros Gertrúd, Ke
lemen Kornél Sándor és Bcnkő Barbara, Vekszli Csaba és Kovács Zsuzsanna, Reczetár Sza
bolcs és Kcmenes Réka, Verasztó Ákos és Fo
dor Krisztina.
Születés: Porkoláb József és Deé Éva Tünde
leánya: Tünde Rebeka, Szakái Ferenc és Né
meth Rita leánya: Bianka, Tóbiás László és Fülöp
Mónika leánya: Patrícia Ivett, Horváth Gyula és
Döme Erika leánya' Bettina, Szabó Balázs és Or
bán Ildikó Csilla leánya: Fruzsina Ildikó, Kovács
Lajos és Bakonyi Hajnalka fia: Patrik, Komlósi
László István és Király Erika fia: Dominik Károly,
Orbán Sándor és Szabados Andrea fia: Martin
Sándor, Mórocz Péter és Csizmazia Nóra leánya:
Adrienn, Odor István és Horváth Ildikó Mária fia:
Balázs, Németh Ákos és Iván Judil leánya: Réka,
Nyéki Zoltán és Bella Éva fia: Márk, Huszár Ba
lázs és Káldi Bábelt leánya: Gréla Grácia, Benkő
Tibor és Kovács Andrea fia: Bence. Németh Péler
és Varga Virág leánya: Luca.
Halálozás: Baracskai Istvánné sz. Fábián Má

A neniesdömölki gyülekezet papjának lenni nem csak megtiszteltetés, hanem
sok munkával járó Feladat is volt. Tudta ezt Bálint László lelkész, aki igye
kezett minél többet megtudni a gyülekezet életében meghatározó szerepet
betöltő elődökről, és e táj ugyancsak gazdag történeti múltjából. Ezért ha
Ideje engedte, szívesen járt el a honismereti közösség Foglalkozásaira. Kíváncsi
volt mások véleményére, előadással, javaslataival járult hozzá a kölcsönös
kapcsolathoz. A kép egy ilyen Foglalkozáson készült róla, mellette balról Mesterházy Sándor, Zala István, takarva Horváth Lajos. Velük immár az égi
mezőkön társalog tovább.
K. Gy.
ott, ahol az elvilágiasodás és a
A Magyar Televízió Mélyvíz cícsaládok befelé fordulása, a lelki
m ű műsorában nem mindennapi
értelemben vett egymásra találás
eseménynek lehettek tanúi a né
komoly problémái jelent. Vállal
zők. Éppen egyenes adásban le
ta a feladatot, és elhagyva Cell
hetett látni az esperes urat, amint
dömölköt, a fővárosba költözött.
a hitoktatásról, annak szükséges 1
változtatásairól beszélt. Aztán ji
Rövid időn belül a budai egy
megszakadt az adás, és még vaházmegye is megválasztotta es
lami... Egy emberi élet. Meghalt
peresének, és a zsinaton is újra
Bálint László evangélikus lel
választott tag lett. Dolgozott, na
kész, esperes, ö t gyermeket ha
gyon sokat dolgozott az orvosok
gyott maga után, akik büszkén
és a család óvó,
figyelmeztető
ültek a tévé előtt és nézték az
szavainak ellenére.
édesapjukat...
Németh Ibolya
Munka közben érte a halál is.

ria, Fűzi Istvánné sz. Kalmár Rózsa, Marton
Julianna, Szakos Béla. Jakab Lajos, Forintos Fe
renc, Falusi János, Orsós Antal, Csiszár Gáborné sz. Tót Teérzia, Sárvári Józsefné sz. Márton
Emma, Jakab Imre Tibor.
NAGYSIMONYI
Születés: Hajas Attila és Aradi Judit fia: Szi
lárd.
KEMENESMIHÁLYFA
Születés: Dudás Sebeslyén és Kovács Beáta fia:
Sebestyén Sándor, ö r i Sándor és Rosta Mónika
Zsuzsanna leánya: Brigitta, Szűcs István és
Györkös Mária fia: Roland.
Halálozás: Bertalan Géza.
KEMENESSÖMIÉN
Születés: Kovács Zsolt és Bognár Csilla Katalin
leánya: Brigitta, Sebestyén Dezső és Krizsai
Eszter leánya: Gerda.
OSTFFYASSZONYFA
Születés: Mihálsi György és Dózsa Hajnalka
Ida fia: György.
KEMENESMAGASI
Születés: Pozsonyi Pál István és Nagy Melinda
Veronika leánya: Cintia, Szűcs László és Mé
száros Zsanett fia: Mariin, Dénes József és Tö
rök Anikó Karolin fia: József, Kalmár Imre és
Domonkos Rita fia: Erik Imre.

1

BOBA
Születés: Hajba Ferenc és Varga Tünde fia:
Szilveszter Ferenc, Móri László Imre és Nagy
Erzsébet Gyöngyvér fia: Viktor, Fáró Jenő és
Márkus Etelka leánya: Borbála.
MESTERI
Születés: Kovács Antal és Tóth Zsuzsanna le
ánya: Patrícia.
JÁNOSHÁZA
Születés: Balogh Tibor és Baráth Magdolna
Zsuzsanna fia: Zsolt, Bödör Ferenc Miklós és
Szabó Erzsébet leánya: Donna, Budai Ferenc és
Marton Renáta fia: Ádám, Takács István és Ko
csi Veronika leánya: Dalma Veronika.
Halálozás: Balogh György.
MERSEVÁT
Születés: Dénes József és Kocsis Mónika le
ánya: Petra Mónika.
Halálozás: Márkus Ferencné sz. Orbán Hona.
CSÖNGE
Születés: Heller Zsoli és Horváth Erika leánya:
Boglárka.
KEMENESPÁLFA
Születés: Tóth Tamás és Györkös Kalalin Márta
leánya: Evelin.
Halálozás: Horváth László, László Józsefné sZ
Budaházi Lenke.
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Búcsúzás dr. Mihály Andrástól
Tisztelt gyászoló család! Hoz
zátartozók! Barátok! Kollégák!
Munkatársak!
Ismerősök!
Kgyüttérzők!
Gyászlobogókat lenget a tava
szi szél városunkban, gyászolnak
az egészségügyiek.
A Megváltó feltámadását ün
nepeltük, amikor húsvéthétfőn 1998. április 13-án - család ja kö
rében váratlanul elhunyt dr. M i 
hály András fogász fŐovos. Halá
lának hírét mindnyájan megren
dülten és szomorúan vettük tudo
másul, hisz ma egy hete még kö
zöttünk volt. dolgozott.
1969. január 10-én szerzett
diplomát a Budapesti Ovostudományi Egyetem Fogorvosi Karán.
Felesége, dr. Prohászka Ildikó fo
gász adjunktus is ezen a napon
doktorált. Mindketten a diploma
megszerzése után pár nappal,
1969. január 15-én kezdték meg
fogorvosi tevékenységüket váro
sunk akkori rendelőintézetében,
majd 1971. március 23-án mind
ketten fog- és szájbetegségekből
szakorvosi képesítést szerezlek.
Dr. Mihály András csaknem

három évtizedes munkásságát ne
héz pár szóban méltatni. A szak
mája iránti igényesség, a betegel
látás feltételeinek folyamatos biz
tosítása és fejlesztése, a .jobbra"
való törekvés jellemezte többek
közötl főorvosi tevékenységét.
Több évtizeden át meghatározó
egyéniség volt a város és város
környék fogászati ellátásának
szervezésében és irányításában, s
nagyrészt neki köszönhető, hogy
az 1985-ben lérchozott jelenlegi
fogászali egység minden igényt
kielégít. Vezetőként gyakran ta
pasztalta meg annak minden ne
hézségét, s bár elveit fel nem ad
va, kompromisszumra való kész
ségével azokon mindig túljutott.
Igazságkereső, közösségi érdeke
ken gondolkodó, szavát megtartó
magatartásáért sok éven át intéz
ményi érdekképviseleti vezető
feladatokat is ellátott.
Szerette szakmáját, ezt az időn
ként miniatűr, művészi orvosi
munkát, és minden munkatársát
mindig erre tanította. Különösen
népszerű volt a kiskorúak, az is
kolások, az időskorúak fogászali
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Celldömölkön a Sági u. 16 sz. alatt!
Telefon: 95/420-084;
központ: 99/318-587

-

TV - VIDEÓ - HIFI
KAMERÁK,
MIKROHULLÁMÚ SÜTÖK,
COMPUTER MONITOROK
szervizelése és
garanciával.

javítása

FODOR TAMÁS oki. üzemmérnök

felvilágosítása, szúrése, ellátása
során, s ezen tevékenységeket k i 
emelkedően fontosnak tartotta.
Sokrétű elfoglaltsága mellett
hosszú éveken át végezte az Intaházai Rehabilitációs Intézet szak
mailag nem könnyű beteganyagá
nak fogászati ellátását, elsősorban
szakma- és emberszerclelből.
Több évtizedes munkásságáért
- még nem későn - 1998. március
15-e
alkalmával
feleségével
együtt a Celldömölk Városért
Emléklap kitüntetésben részesült.
Mindig úton volt, a családjáért, a
szakmájáért, a közösségért, a köz
ügyekért és mindazért, amiről úgy
gondolta, hogy hasznos más és a
maga számára. Kutatta a múltat,
őrizte annak emlékeit, és jelentős
szerepet vállalt a celldömölki
egészségügy történetének megírá
si munkáiban.
Most, hogy Mihály András
doktort az „ősellenség" legyőzte,
lelke hirtelen az égbe szökött, és
további tervei immáron a csilla
gok ködébe vesznek, szomorú
szívvel, a gyászolókkal együttérezve búcsúzom - Celldömölk

város egészségügyi intézményei
nek vezelése, Celldömölk város
és városkörnyék
valamennyi
egészségügyi dolgozója és mind
azon munkatársa nevében is,
akikkel élete során együtt dolgo
zott - e pár sorral, emlékét meg
őrizve!
Testvéreim: a boldogság örök,
S e tájon mind elmúló, ami jó.
S az élet, a szép, nagy
processzió.
Mely indul örvény és sírok
fölött Az égi táj felé tart csendesen,
S egy stációja van: a végtelen.
Dr. Marék József

Nálunk ingyen hirdethet
Augusztus végéig ö n ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új Keme
nesalja kéthetente megjelenő számaiban. Nem kell mást tennie, csak töltse
ki az alábbi hirdetési bónuszt, és küldje el szerkesztőségünk címére: Új
Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500). A borítékra kér
jük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket fogadjuk el
ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivágott, eredeti bonuszon juttatnak
el hozzánk, fénymásolatokai tehát ne küldjenek.
Ez a legolcsóbb, mert ingyen van!
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részére
készített négyzetrácsokba. (A hirdetésben közöllek valódiságáért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.)
__£c

_

_

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja

K E M E N E S K E R . BT.
9500 Celldömölk, Pápai u. 18.

Építőanyagot kedvező áron
a Kemenes Ken Bt.-től!
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
M E G R E N D E L É S T T E L E F O N O N IS F E L V E S Z Ü N K .
A hirdetés feladója:
Tel.: 06/95/420-595, 06/60/376-027
címe:

HIRDESSEN

AZ VJ

KEMENESALJÁBAN!

_._

dátum

aláírás
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Tóth Margit tanárnő halálára
Tisztelt gyászoló család!
Gyászoló kollégák, roko
nok, barátok, ismerősök!
Iskolánk bejárata felett fekete
lobogó jelzi, hogy a halál me
gint itt járt köztünk, s magával
ragadta egyik kollégánkat.
Gyászolunk.
Megdöbbentő, szomorú és
fájdalmas ez a hír. ö r ö k r e távo
zott közülünk Tóth Margit k o l 
léganőnk, aki 56 évének több
mint felével összenőtt Keme
nesaljával, hiszen a tanári dip
lomájának
kézhezvételétől
nyugdíjazásáig a celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium
tanára volt; mindvégig h ő ma
radt első tanári munkahelyéhez.
Nem is olyan régen még ve
lünk örült a teremtett világ kis
és nagy csodáinak, velünk vívta
emberi sorsunk, tanári pályánk
megújuló küzdelmeit.
Nincs még két éve, hogy
nyugdíjba vonulása alkalmából
köszöntöltük, és köszöntük meg
egy élet munkáját, kívánva Neki

<•> SPORT

hosszú, boldog és szép nyugdí
jas éveket.
A Teremtő, a Gondviselő
másként gondolta ezt, másként
rendelkezett. Egy olyan kolléga,
egy olyan tanár távozott örökre,
egy olyan kollégánktól veszünk
most végső búcsút, aki egy éle
ten át volt hűséges választolt h i 
vatásához, aki munkáját nagy
elhivatottsággal és céltudato
san, minden körülményekben
töretlen lelkiismeretességgel és
példamutató lelkesedéssel vé
gezte.
Azok közé a pedagógusegyé
niségek közé tartozik, akik mél
tók az iskola tiszteletére. Gene
rációkat tanított és nevelt első
sorban az irodalom értékterem
tő voltának becsüléscre, az
anyanyelv igényes használatára,
a történelmi korok és folyama
tok megértésére.
Nemcsak a tudás erejével ne
velt, hanem az igazi tanárem
bert megtestesítő példás egyéni
ségével is.

4>

Mindenkori magatartásával
következetes maradt élete végé
ig önmagához, lelkiismerete
szavához.
Hivatástudattal áthatott tanári
munkája a mindenkori igazi ne
velőt testesítette meg. Mindig
kész volt a felfedező örömre,
mindig kész a továbbadásra.
Része volt a legnagyobb há
lában is, amiben egy pedagógus
részesülhet: mindig akadtak fo
gékony, hálás tanítványok, akik
készek voltak arra, hogy vele
tartsanak az ismeret, az élmény
szerzés derűjében.
Hiányozni fog egykori tanít
ványainak, hiányozni fog a vele
rokon lelkű kollégáinak is. És
hiányozni fog kis városunknak
is. amely számon tartja Ót,
amelynek évtizedeken át vot
gazdag egyéniségű és másokat
is gazdagítani igyekvő polgára.
Reá is igazak a szavak, ame
lyeket egy tanár gyászjel cnlőjén
olvastam: „Nem félek én, mert
hogyha meghalok, ezerszer élek

eredmények - események

Mérkőzésről mérkőzésre
C V S E - A n t ó k N y o m d a - L e n t i T E 2-1 (0-1).
Celldömölk, 800 néző. Vezette: Tarczi Károly (Pápa), pj. Vörös,
Havasi.
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári. Latyák. Stibcr - Nagy I . ,
Dobány, Bognár, Elekes - Pécz, Orsós. Edző: Sebestyén Attila.
Lenti: Vincze - Varga, Pacsai, Kovács, Balogh - Fcntős, Hadrik,
Markotán. Németh - Balázsi, Boa. Edző: Fentős Pál.
Csere: Orsós helyett Cserna a szünetben. Latyák helyett Csertán az
56., Balogh helyett Kiss a 78.. Hadrik helyett Balazsitz a 85., Pécz
helyett Bodor a 88. percben.
Góllövő: Boa a 29., Elekes a 48. és 63. percben, mindkét gólt
1 l-esből.
Sárga lap: Németh hátulról való lökésért a 37., Csertán rúgásért az
59.. Balázsi reklamálásáért a 63. percben. Szögletarány: 3:0 (1:0)
Az elmúlt fordulókban kimaradt helyzetek a nézőtéren is éreztették
hatásukat, hiszen közel 400-zal kevesebben voltunk, mint az elző
fordulókban. Ahogy várható volt, a vendégcsapat szoros emberfogás
ból próbált kontrára játszani. A vendégek játékstílusa láthatóan nem
ízlett a celli támadóknak, sőt egyszer-egyszer a védelem is zavarba
jött. Enyhe hazai fölény jellemezte az első félidőt, mégis a vendég
csapat vonulhatott nyugodtan pihenőre. A celldömölki csapat a meg
szokottnál kevesebb gólhelyzetet dolgozott k i , de azokat most is k i 
hagyta, így maradt izgulnivaló a második játékrészre is.
6. perc: Dobány ment el a jobb szélen, az alapvonalról belőtte a
labdát, de Orsós meglepetésében nem tudott a lehetőséggel mii kez
deni.
29. perc: Boa kapott a jobb oldalon egy remek indítást, a labdával
elment az alapvonalig, és önnél íveli át a bal szélen felfutó Balázsihoz.
Ö fejjel a labdái visszajátszotta az üresen hagyott Boa elé, aki közelről
a tehetetlen kapus mellett a bal sarokba helyezett (0-1).
42. perc: Dohányt találták meg egy nagyszerű labdával, aki reme
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íj
én." „Lelke szelleme közöttünk
marad, mint jó szél a vetésben."
Méterlink szép mondása:
Csak az hal meg, akit elfelej
tenek. Akinek emléke szívünk
ben, imánkban és beszédünkben
tovább él, az mindig köztünk is
van.
Kollégák, tanítványok, is
merősök - emlékedet megőriz
zük.
Nyugodjál békében!
Vinter József
igazgató
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kül ismerte fel a helyzetet, de lövésébe a kifutó Vincze belevctŐdött,
s így oda lett a második nagy helyzet is.
Szabó László, a CVSE volt gólerős centercsatára: Kívülről úgy
tűnik, hogy elképzelés nélkül játszik a csapatSzünet alatt sem sikerült a cellicknek rendezni a soraikat, ennek
ellenére a második félidő elején gyorsan kicgyenlílcltek. A gól után
a nézőtéren mindenki azt várta, hogy magasabb fokozatba kapcsolnak
a celli játékosok. Voltak is biztató jelek, de lényegében a játék képe
nem sokat változóit az első félidőhöz képest, s ebben a középpályássornak voltak „érdemei". A támadók pedig igazolták, hogy formájuk
tartós, hiszen most már az ötödik mérkőzésen hagyták a góllövő
cipőjüket az öltözőben. Hogy az ellenfél hálója mégis kétszer kipú
posodott, azt a szerencsének is köszönhetjük.
48. perc: 1 l-esből egyenlített a hazai csapat. D o b á n y Elekeslől
kapóit egy labdát, ellenfele az Ölösön kibillentette az egyensúlyából,
elesett, a játékvezető pedig a 1 l-es ponra mutatott. A büntetőt Elekes

értékesítette (l-l).
63. perc: Dobány kapott labdát a 16-oson belül, s amint le akart
fordlni ellenfeléről, a védő szabálytalanul szerelte. A nyilvánvaló 11esl Tarczi játékvezető habozás nélkül ítélte meg, a végrehajtó isméi
Elekes volt (2-1).
71. perc: Nagy I . ívelt át a jobb oldalról a felfutó Cscma fejére
egy meccslabdát, de Cserna hét méterről óriási helyzetben fölé fejelt.
72. perc: Pécz hagyta faképnél az ellenfél védelmét a bal oldalon,
már csak a kapussal állt szemben, de a tőle lassan már megszokott
eleganciával a labdát a bal kapufa mellé passzolta.
80. perc: Dobány Gabinak csak a kél 1 l-esről marad emlékezet
a Lenti elleni találkozó. A mérkőzésen másodszor találta magát s
ben az ellenfél kapusával, de a találkozásból most is Vincze kerül
győztesen.
89. perc: Csertán a bal oldalról mesteri labdával serkentette kap
lövésre Elekest, de sajnos ez a szép lövés sem landolt a hálóba
jelenet gólt érdemeli volna.
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Fentös Pál. a Lenti TE edzője: Jobb erőkből áll a celli csapat, ha
nem 1 l-esekkel győzött volna, akkor nem is mérgelődnek...
A Lenti elleni találkozó egy volt csak a sok közül, ami nem a
sziporkázó játék miatt marad emlékezetes. Felejtsük el. A három pon
tot tekintsük kárpótlásnak az eddigi szerencsétlenül elhullajtott pon
tokért. A győzelemmel a csapat megkapta utolsó lehetőségét a har
madik hely elérésére. A játékosokon múlik, hogy élni tudnak-e a
lehetőséggel. Nagy szükség lesz a hátralévő mérkőzéseken a küzdeni
tudásra, a j ó csapatszellemre. A Lenti ellen Dohány. Elekes, Győrvári
játéka emelkedett k i .
Előmérkíízés: Celldömölk-Lenti ifjúsági csapatok mérkőzésén 4:1
(2:1) arányban győztek a celli ifik. akik az alábbi összeállításban
szerepeltek: Baráth - Mórocz T. (Németh) - Somogyi, Nagy A . ,
Mórocz R. (Balhási) - Vass (Major), Szabó A:, S Z A B Ó L . . Szabó
Sz. (Sebestyén) - Kunos (Csőre), NYÁRI. Edző: Boznánszky Gábor:
Megérdemelten tartották idehaza a három bajnoki pontot az ifik. Gól
lövő: Nyári (2). Kunos, Csőre.
Herendi Porcelán S K - C V S E - A n t ó k Nyomda 1-3 (1-2).
Hcrcnd, 500 néző. Vezette: Kiss Norbert (Csorna), pj. Hann, M o l 
nár.
Hcrcnd: Rapali - Gombosi, Bohón, Huber - Giron, Guemouni,
Nagy T.. Sipos - Mészöly, Molnár, Kasler, Edző: FördÖs József.
Celldömölk: Szép - Latyak. Csákvári, Bodor, Sliber - Győrvári,
Dohány, Bognár, Csema - Elekes, Pécz. Edző: Sebestyén Attila.
Csere: Gombosi helyett a szünetbe Mihalecz, Nagy T. helyett Nagy
L . a 72., Csema helyett Orsós a 74., Elekes helyeit Nagy I . a 85.,
Bodor helyctl Molnár a 88. percben.
Góllövő: Csákvári a 23., Sipos öngól a 29., Molnár a 35., Bognár
az 57. percben.
Sárga lap: Kasler lerántásért a 12., Csákvári szabálytalan szerelésért
a 19., Csema lökésért az 52.. Orsós visszahúzásérl a 83. percben.
Szögletarány: 7:6 (2:3).
Horváth József, a CVSE volt játékosa: Bízok a csapatban, meg
nyerjük a mérkőzést.
A szurkolók közül sokan bíztak a csapatban, legalábbis erre lehetett
következtetni a szépszámú celli szurkoló jelenlétéből. A csapat háza
táján jól használták ki a Lenti elleni mérkőzés utáni napokat, a játé
kosokon mérkőzés előtl látszott, hogy tisztában vannak annak jelen
tőségével, a pályán pedig az első perctől kezdve a játékukkal adták
tudtára ellenfelüknek, hogy győzni jöttek. Sikeres volt az edző részé
ről, hogy Győrvárit egy sorral előbbre vitte, így a támadások veszé
lyesebbek leltek a jobb oldalon, főleg míg Elekes nem cserélt helyet
Csemával. Bodor beállós játéka .s j ó húzásnak bizonyult. Öröm volt
nézni a játékosok akarását és össz
játékát, amely még a hazai szur
kolóktól is elismerést kapott.
6. perc: Pécz ment el egyedül,
de lövésébe a kapus bele tudott
kapni, a kipattanó labdát Elekes
fejelte kapura, de Rapali vetődés
sel hántolt.
14. perc: Szép kapus bravúros
kivetődéssel csípett cl egy jobb ol
dali beadást Huber elől.
22-23. perc: Dohány labdájá
val Győrvári lépett meg a jobb ol
dalon. A 16-osról leadott, bal sar
kos lövését Rapali szögletre te
nyerelte. A szögletet Győrvári
ívelte kapu elé, Latyák nagyszerű
ütemben ugrotl fel a labdára és fe
jelte azt kapura, de Rapali ismét a
kapu föle tudta tenyerelni a bőrgo
lyót. Most a rövid sarokra ívelte
be Győrvári a labdát, de azt a vé
Latyák újra régi formájában játszott dők Csákvári elől újból szögletre
Herenden
tudták menteni. Harmadszor is
:
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Győrvári állt a jobb oldali szöglethez leteti labda m ö g é . és ívelte a
kapu elé, ahol nagy kavarodás támadt. A védők röviden tudtak fel
szabadítani. Elekes szerezte meg a labdát, és szöktette a jobb oldalon
felfutó Győrvárit, aki egy perc alatt negyedszer ívelte azt a kapu
előierébc, amelyre most Csákvári érkezett nagyszerű ütemben, és k ö 
zelről a jobb felső sarokba fejelt (0-1).
29. perc: Pécz indította a jobb szélen Dohányt, aki egy csellel
átjátszotta a rátámadó védőt, és továbbviharzott a kapu felé. Amikor
beért a 16-oson belülre, a bal oldalon felfutó Bognárhoz akart továb
bítani, de erős, lövésszerű beadásába Sipos lábbal belenyúlt, és a labda
a kimozduló kapus mellett a hálóba perdült. Meglepetésre a partjelző
lesi jelzett, de a játékvezető rövid szóváltás után középre mutatott, a
gólt szabályosnak minősítette. Az is volt (0-2).
35. perc: A jobb oldalon a celli térfél közepénél jutott partdobáshoz
a hazai csapat, melynek elvégzését labdacsere miatt rövid szünet
előzött meg. Ez elég volt ahhoz, hogy a figyelem elterelődjön a já
tékról. Giron a két celli v é d ő közül kiugró Molnár elé dobta a labdát,
aki a 16-osról a felpattanó pettyest kapásból bődületes erővel a bal
alsó sarokba bombázta (1-2).
Szünetben minden jelenlévő celli szurkoló elégedetten nyugtázta
csapata jó játékát. Várható volt azonban, hogy a hazaiak az első
percekben feltesznek mindent egy lapra, és megpróbálnak kiegyenlí
teni. Valljuk meg Őszintén, a második félidő első 10 percében kétszer
is nyílt rá lehetőségük, de most Fortuna a celldömölki csapat mellé
pártolt. Tíz perc elteltével újból a celli együttes vette át a kezdemé
nyezést, és ez rögtön eredményre is vezetett, jelezve, hogy ma a
herendi pályán csak egy csapat tagjai, a celli kék-sárgák a nyerők.
49. perc: A Hcrend csapata szögletet végezhetett el a bal oldalról.
Kis szöglet lett belőle, amire a celli védők nem számítottak. A belőtt
labdára a védők közül Kasler lépett k i , de fejjel kél lépésről csúnyán
kapu mellé fejelte a labdát, óriási lehetőség volt az egyenlítésre.
54. perc: Bognár Nagy T. elleni belépőjét ítélte a kitűnően múködŐ
Kiss játékvezető szabálytalannak, így 27-28 méterre a kaputól sza
badrúgáshoz jutottak a hazaiak. Mészöly ívelte kapu elé a labdát,
amely megpattant, és így lett j ó Hubernak, dc ő közelről a felső lécre
fejelte azt, majd a kipattanó labdát Csákvári szögletre mentette a
támadók elől.
57. perc: Dohány füleli le egy támadást, majd a bal oldalon hosszan
indította Csernát, aki a 16-oson belülre érve visszafordult és Elekes
hez játszott. Elekes észrevette, hogy Bognár beindult az üresbe, eléje
játszolt. Bognár tolt egyet a labdán, majd a 16-osról óriási erővel
kilőtte Rapali kapujának bal alsó sarkát. Pazar gól volt (1-3).
82. perc: Győrvári szép testcsellel csapta be a jobb oldalon rátá
madó Molnárt és Mészölyt, majd indította Péczet. Pécz is becsapta a
védőket, mert a labdái átengedte Dohánynak, aki egyedül húzhatott
kapura. A 16-osnál lövésre szánta el magát, de jól eltalált lövését
Rapali bravúrral szögletre mentette.
Sebestyén Attila, a celldömölki csapat edzője: Ez az eredmény már
régóta benne volt vidéken is a csapatban, most nemcsak a játék, de
a góllövés is bejött.
A mérkőzés lefújása után a lelkes celldömölki szurkolók vastapssal
jutalmazták a csapal teljesítményét, amit a játékosok a publikumnak
szinten tapssal köszöntek meg. Rég látott szép jelenet volt. Jó lenne
a hátralévő mérkőzéseken megismételni, majd a szezon végén együtt
ünnepelni a harmadik helyezést! Jó lenne elkönyvelni, hogy a Hcrcnd
elleni mérkőzéssel megszűnt a csapat vesszőfutása! Azzal a Herend
elleni mérkőzéssel, amelyen minden játékos nevét nagybetűkkel lehet
írni, az egyik jobban és lelkesebben játszott, mint a másik, CSAPAT
volt a pályán, az E R E D M É N Y nem maradt el.
Előmérkőzés: Herend-Celldömölk 0-8 (0-4) eredménnyel végző
dön NB III-as ifjúsági mérkőzésen folytatták a celldömölki fiatalok
jó szereplésüket. A celli csapat az alábbi összeállításban hengerelte
le ellenfelét: BARÁTH - M Ó R O C Z T. - SOMOGYI (Sebestyén),
N A G Y A., M Ó R O C Z R. - VASS. S Z A B Ó A. (Némelh). S Z A B Ó L .
(Balhási). C S Ő R E (Major) - KUNOS. NYÁRI. Edző: Boznánszky
Gábor. Góllövő: Nyári (3, egyet 1 l-esből). Kunos (3), Csőre és öngól.
Sárga lap: Nagy A . . Szabó L .
Hm
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LABDARÚGÁS
M E G Y E I I . OSZTÁLY
A 26-27. fordulóban az alsó regióban tanyázó Apátistván falva „elren
dezte" térségünk mindkét jobb sorsra érdemes csapatát - közülük János
házát a saját otthonában.
Szentkirály-GyÖngyÖshermán-Jánosháza 0:0.
Szentkirály, 200 nézd, vezette Laki.
Szentkirály: Gyimesi - Hitlaller. Bődi, Szanyi, Dénes G. (Pulai) Horváth P. (Fodor), Bartók, Marsai (Szárnyas), Ory - Moór, Horváth G.
Edző: Horváth József.
Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács T., Rétfalvi, Tóth - Pintér, Horváth
I„ Horváth R. - Lenorics (Hermann), Kiss, Bors (Takács Zs.). Edző: Józsa
Sándor.
Jó iramú mérkőzésen mindkét csapat győzelemre játszott, de döntetlen
lett belőle.
Apátistvánfalva-Kemenesalja 2:1 (1:0).
Apátistvánfalva, 200 néző, vezette: Lukács.
Apátistván falva: Németh - Kozó, Sömenck L., Kovács - Bartakovics
Cs., Bicskei, Bartakovics F., Hevesi - Slemmer (Sömenek K.), Sarang,
Tóth. Játékos-edző: Császár Tamás.
Kemenesalja: Horváth - Döbröntei (Berta), Sebestyén, Princzes, Dénes
- Fenyő (Harkály), László, Szálai (Kóbor) - Varga. Huszár, Fűzfa. Edző:
Marsai József.
Ezen a mérkőzésen jobb volt a hazai csapat, és megérdemelten győzött.
Góllövők: Tóth (2), Ül. Harkály. I l i : 1:6.
Kemenesalja-CsÖrötnek 3:1 (1:1).
Vönöck. 200 néző, vezette Horváth Gy.
Kemenesalja: Horváth - Nagy, Sebestyén, Dénes, Huszár - Fenyő,
Varga, László, Szálai (Princzes) - Rúzsa (Kóbor), Fűzfa (Berta). Edző:
Marsai József.
Ha gólhelyzeteit jobban kihasználja, nagyobb arányú is lehetett volna
a hazai csapat győzelme. Góllövők: Sebestyén, Kóbor, Varga, ill. Krajczár.
Jánosháza-Ápátistvánfalva 0:2 (0:1).
Jánosháza, 250 néző, vezette: Samu F.
A vendégek lelkesen, a hazaiak cnerváltan játszottak, így született a
meglepő, de igazságos eredmény. Góllövők: Sarang, Bartakovics F.
M E G Y E I n. O S Z T Á L Y
A18-19. fordulóban megtorpant a Mersevát, magára talált az Ostffyaszszonyfa, bravúros győzelmet aratott az Alsóság csapata.
Mersevát-Nagysimonyi 1:1 (0:0).- Mersevát. 110 néző, vezette: Pál.
Mersevát: Horváth A. - Horvát T., GyŐrváry, Fűzfa (Orbán), Domon
kos - Molnár, Marsai, Gyurák (Csőri) - Szabó, Gulyás, Mészáros. Edző:
Nagy Csaba.
Nagysimonyi: Asbóth - Hajas Attila, Hajas András, Lőrincz, Czöndör
- Jánosi (Benkő), Palkovics, Vincze - Major B., Molnár, Major T. Edző:
Balhási István.
A kényelmesen játszó hazaiak csak az utolsó 20 percben kapcsollak rá,
és ezt 2 ponijuk bánta. Góllövő: Győrváry, ill. Major B.
Alsóság-Ostffyasszonyfa 1:2 (0:0). - Alsóság, 60 néző, vezette: Gera.
Alsóság: Rajczi - Zsirai, Varga, Kerék, Tanai - Horválh (Bödör),
Tüzes, Sárközi, Herczeg - Kolompár, Nagy. Edző: Zsömlyc Zoltán.
üst ffy asszony fa: Vörös T. - Vara, Stárics. Kiss, Simon - Vörös K.,
Németh D„ Hajba, Takács Gy. - Vörös A., Takács I . (Németh J.).
Az asszonyfai csapat szerencsésen használta ki a szél támogatását.
Góllövők: Nagy, ill. Vörös A., Takács Gy.
Szergény-Kemenesmagasi 2:4 (2:1). - Szergény, 150 néző, vezette:
Kolsis.
Szergény: Szentgyörgyi - Mező K., Piri B., Horváth, Holdosi - Kovács,
Szabó, Elek, Piri L. - Bolló, Mező N. Edző: Verrasztó Károly.
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Kemenesmagasi: Finta - Károly, Búzás, Balogh, Molnár - Bakodi,
Velencei (Mészáros), Szabó - Berghoffer, Markos, Marton. Edző: Szuh
József.
Jól játszottak a szergényiek, de kapusuk rendkívül rossz napot fogott
ki, így a 2:0-ás vezetésből sima vereség lett. Góllövők: Piri L., Elek, i l l .
Markos (3), Marton.
Alsóság-Mersevát 1:0 (1:0). - Alsóság, 100 néző. vezette: Dvorszky.
Alsóság: Rajczi - Zsirai, Börö, Varga I., Kerék - Horváth J. (Varga
J.), Sárközi, Nagy, Németh - Tanai, Rózsás. Edző: Fenyő Miklós.
Mersevát: Horváth A. - Orbán, GyŐrváry, Fűzfa (Kovács), Domonkos
- Molnár, Horváth T., Gyurák, Szabó - Gulyás (Csőri), Marsai (Mészá
ros). Edző: Nagy Csaba.
A lelkesen küzdő sági csapat - a forduló legnagyobb meglepetését
szerezve - megérdemelten nyert az élvonalba tartozó merseiek ellen.
Góllövő: Tanai.
OstfTyasszonyfa-KŐrismenti 3:1 (1:0). - Ostffyasszonyfa, 100 néző,
vezette: Erős.
Ostffyasszonyfa: Vörös T. - Varga T., Stárics, Kis, Simon - Takács
(Vörös K.), Szabó G. (Németh J.). Hajba, Némelh D. - Vörös A., Szabó
Zs. Edző: Szabó, Sándor.
Színvonalas, jő iramú mérkőzésen megérdemelten győzött a hazai gár
da. Gólövők: Vörös A. (2), Németh D., ill. Rozmán.
Pecöl-Hozer-Kemenesmagasi 1:0 (1:0). - Pecöl, 200 néző, vezette:
Gera.
Kemenesmagasi: Finta - Károly, Balogh, Szabó, Búzás (Pázsi) - Mol
nár, Bakonyi, Velencei (Marton) - Papp, Mákos, Berghoffer. Edző: Szuh
József.
Jó iramú mérkőzésen mindkét csapat győzelemre játszott, ami végül a
hazaiaknak sikerült. Gőllövő: Kovács.
Nagysimonyi-Jákfa3:l (3:1). - Nagysimonyi, 100 néző, vezette: Ko
vács,
Nagysimonyi: Fűzfa - Hajas Attila, Hajas András (Benkő), Lőrincz,
Czöndör (Vincze I.), Pcthő, Palkovics, Major T., Asbóth, Molnár, Major
B. (Jánossy). Edző: Balhási István.
Jobb volt a hazai csapat, biztosan győzött. Góllövők: Pelhő(2), Asbóth,
ill. Rövid.
K Ö R Z E T I BAJNOKSÁG
Boba-Kenyeri 1:6 (0:4). - Boba, 80 néző, vezette: Kovács.
A nagyobb játékerőt képviselő vendégcsapat már az első félidőben
eldöntölte a mérkőzés kimenetelél. Góllövők: Györkös, ill. Csordás (2),
Mesterházi, Svedics T., Bogdányi T. (1 l-esből), Horválh G. (öngól).
Egyházashetye-Sitke 1:3 (0:2) - Egyházashetye, 50 néző, vezette:
Balassa.
A mérkőzésen megérdemelt vendégsiker született. Góllövők: Csókás,
¡11. Péntek (2), Matusz I .
Sitke-Boba 0:0. - Sitke, 80 néző. vezette: Dani.
A vendégek lelkesen, a hazaiak a kapu előtt ügyetlenül játszottak.
Hosszúpereszteg-Egyházashetye 4:4 (3:3). - Hosszúpereszteg, 60
néző, vezctle: Kovács.
A vízilabda-eredményt hozó mérkőzésen reális eredmény született.
Góllövők: Szálai (2), -Nagy, Németh G., ill. Görög (2), Bejczi J., Zsoldos P.
Csünge-Nemeskocs 0:5 (0:2). - Csönge, 40 néző, vezette: Mesterházy.
Gyenge játékvezetés mellett megérdemelt vendégsiker született, de a
gólarány túlzott. Góllövők: László, Klatz F., Szabó (3).
Izsákfa-Hegyhát SE 2:2 (1:1). - Izsákfa, 80 néző, vezette: Gazdag.
A hazaiak sorozatban hagyták ki a gólhelyzeteket, így meg kellett
elégedniük a döntetlennel. Góllövők: Molnár J. (2), ill. Horváth J. (2).
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