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\Velekey József visszalépett,

két képviselőjelölt

közül lehet választani

Vasárnap lesz a választás második fordulója
Vas megye 4. számú (Sárvár-Celldömölk)
országgyűlési választókerületében a pártlis
ták vonatkozásában érvenyes és eredményes,
míg az egyéni jelöltek tekintetében érvényes,
ámde eredménytelen volt a szavazás első for
dulója. A választópolgárok 57,87 százaléka
járult az urnákhoz, az érvényes szavazatok
aránya 98,53 százalék. A z egyéni jelöltek k ö 
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jelölt neve

zül a három legtöbb szavazatot kapott jutott
a május 24-ei második fordulóba.
Az alábbiakban a választókerületi adatokat
közöljük, a jelöltek abban a sorrendben sze
repelnek, ahogy a szavazólapon. A celldö
mölki szavazókörökben leadott szavazatok
összesítéséről lapunk második oldalán talál
ható kimutatás.

Jelölő szervezet

BÓDI M I K L Ó S
DR. DÉNES TIBOR
DR. G Ö D E G Y Ö R G Y
DR. G Ö M B Ö S FERENC
H O R V Á T H PÉTER
K O V Á C S FERENC
SIMONICS P Á L
S Z A B Ó LAJOS
SZABÓ LÁSZLÓ
VELEKEY JÓZSEF

Szavazat

Munkáspárt
KDNP
SZDSZ
MDNP
MIÉP
FIDESZ-MDF
UNIÓ
MSZP
Vállalkozók Pártja
FKGP

586
2752
1364
1023
725
7866
323
7902
163
3259

Szavazatarány
.

2,26
10,60
5.25
3,94
2,79
30,30
1,24
30,44
0,63
12,55

A 2. fordulóba jutott jelöltek a szavazatarány sorrendjében:
1. S Z A B Ó LAJOS, 2. K O V Á C S FERENC, 3. V E L E K E Y J Ó Z S E F
Velekey József (FKGP) időközben visszalépett Kovács Ferenc ( F I D E S Z - M D F ) javára,
így két jelölt közül lehet választani vasárnap.

Jó az együttműködés
a hegyközséggel
Tudósítás a képviselő-testület
Lampért Attila, a Cellvíz Kft.
ügyvezető igazgatója napirend
előtti hozzászólásával vette kez
detét a képviselő-testület leg
utóbbi ülése. Az ügyvezető a vá
rosi televízió működésével szem
ben felmerült kifogásait ismertet
ne. - Ü g y tudom, a celldömölki
Híradó az önkormányzat megren
delésére, az önkormányzat p é n -én, az önkormányzat eszközcin
készül. Ezért azt kérem az önkor
mányzattól: hasson oda, hogy fe
jeződjék be a celli televízióban a
alóság elferdítése - mondta. A
testület rövid tanácskozás után
gy döntött, hogy a felmerült k i 
fogásokat a művelődési ügyeket
tárgyaló bizottság vizsgálja k i .
Ezt követően az önkormányzat
?

v

ú

üléséről

A siker háttere

Kézilabda
fellegvár?

és a Sághegy-Kissomlyói Hegy
község közötti együttműködésről
készített összegzést vitatták meg
a városatyák. A beszámolóhoz
Danka Imre, a hegyközség elnö
ke fűzött szóbeli kiegészítést. A z
elnök, mint mondta, különösen
fontosnak tartja, hogy a közel
múltban - hosszas előkészítés
után - megszületett az a törvény
módosítás, amely a Ságot és Kissomlyót visszasorolja a Somlói
Borvidékhez. Az önkormányzat
és a hegyközség együttműködé
sét
példaértékűnek
nevezte,
egyúttal megköszönte a polgár
mesteri hivatal dolgozói, illetve
a képviselő-testület tagjai által
eddig nyűjtotl segítséget. Az el-

A közelmúltban Celldömöl
kön rendezték meg a diákolimpia
harmadik korcsoportos megyei
kézilabda döntőjét, ahol a helyi
Eötvös DSE-Apáczai Kiadó csa
pata nyert, s ezzel az országos elő
döntőbe jutott.
A Süle Nándor irányításával
készülő csapat újabb győzelme kis túlzással - nem okozott meg
lepetést a városban, hiszen soro
zatos győzelmeivel, kézilabda
tornákon kivívott helyezéseivel a
csapat korosztálya tán „legrette
gettebb" ellenfelének számít. Az
edző szerint a sikersorozat re
ceptje rendkívül egyszerű: szám
talan edzés, kitartó és alapos fel
készülés, valamint a fiatalok lel-

(Folytatás a 3. olddlon)

(Folytalás a 2. oldalon)

Pünkösd
Május 31-én lesz pünkösdva
sárnap, írásunk a 3. oldalon.

Marics virágüzlet
ajánlata
ElsÖáldozási koszorúk
kaphatók
Celldömölk,
Kossuth Lajos u. 13.
Telefon: 95/421-824
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A választás első fordulójának celli eredményei
Celldömölkön a 9580 válasz
tópolgárból 5741 ment el sza
vazni, ami 59,92 százalékos
részvételi arányt jelent. Közü
lük 59-en adtak le érvénytelen
szavazatot, hárman pedig nem
dobták be az urnába a szava
zólapokat.
A pártlisták sorrendjét te
kintve Celldömölkön is ugyan*
az az eredmény született, mint
megyei szinten.
(Völgyi László felvételei a vá
lasztás napján készültek.)

A l i pártlista sorrendje
a szavazatok százaléka szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,

Fidesz
34,75
MSZP
31,99
FKgP
12,41
SZDSZ
6,62
KDNP
4,57
MfÉP
4,16
Munkáspárt
2,49
MDF
1.51
MDNP-Néppárt 0.84
UNIÓ
0.58
N.F.
0,03

A 4. V Á L A S Z T Ó K E R Ü L E T
O R S Z Á G G Y Ű L É S I K É P V I S E L Ő J E L Ö L T J E I N E K SORRENDJE
A CELLDÖMÖLKI SZAVAZATOK SZÁZALÉKÁBAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szabó Lajos
Kovács Ferenc
Velekey József
Dr. Dénes Tibor
Dr. Göde György
Horváth Péter
Dr. Gömbös Ferenc
Bódi Miklós
Simonics Pál
Szabó László

MSZP
Fidesz-MDF
FKGP
KDNP
SZDSZ
MIÉP
MDNP
Munkáspárt
Unió
Vállalkozók P.

31.83
31,39
12,16
8,55
6,21
3,60
2,35
2,34
0,84
0.66
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A Hungária Biztosító Rt. Nyugat-Dunántúli
Igazgatósága Celldömölki fiókjához

TŰ üzleti munkatársakat keresünk.

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

- alapfizetés, teljesítményarányos
jutalék,
-költségtérítés.
BIZTOSÍTÓNÁL S Z E R Z E T T GYAKORLAT ELŐNY!
Jelentkezni lehet munkaidőben:
95/420-532 és 95/423-803 telefonon.

Kézilabda fellegvár?
(Folytatás az I. oldalról)

kesedése alapozta meg az ered
ményt. Különösen elégedeti Grebenár Gábor, M e c s é n Norbert,
Tarczi Pál. Németh Tamás, eddi
gi összteljesítménye alapján pe
dig Császár Gábor, Kazári Attila,
Horváth Csaba, Eróss Péter j á t é 
kával.
A kézilabdás fiúk sikere nem

csupán a csapat számára szerez
ismertséget: részben sikereik m i 
att is egyre inkább kézilabdás fel
legvárként tartják számon a vá
rost. Június 7-én például a kézi
labda diákolimpia országos elő
döntőjére kerül sor Celldömöl
kön, a közelmúltban pedig nem
zetközi ifjúsági válogatottak tor
náját rendeztek itt. négy ország
részvételével.

VIDEOTECHNIKA

sz

1 R V 1 Z

- C e l l d ö m ö l k ö n a S á g i u . 1 6 s z . alatt!
Telefon: 9 5 / 4 2 0 - 0 8 4 ;
központ: 99/318-587
TV - VIDEÓ - HIFI
KAMERÁK,
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK,
COMPUTER MONITOROK

szervizelése
garanciával.

és

javítása

F O D O R TAMÁS oki. ü z e m m é r n ö k
- Nagyon nagy öröm szá
munkra, hogy így alakult a hely
zet. Az, hogy nívós mérkőzése
ket, kupákat játszanak a város
ban, persze nemcsak a kézilabda
szerelmeseit
érinti.
Nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy Celldö
mölk neve a megye, sőt még az
ország határain lúl is ismertté
váljék. A városban megforduló
csapatok tagjai messzire viszik
Celldömölk hírét, mesélnek itt
szerzett élményeikről - mondja
Süle Nándor, majd hozzáteszi:

azt sajnálja csupán, hogy mindez
éppen a helyi televízióban nem
kaphatott nyilvánosságot.
A z Apáczai Kiadó támoga
tásával felkészülő csapat nem
csak a diákolimpián számíthat si
kerre: beneveztek a Tej-Kupa el
nevezésű
országos,
felmerni
rendszerű kézi labda-bajnokság
ba is, ahol a május 23-24-én
megrendezendő országos döntő
be jutottak. Reméljük: a j ó ered
mény ott sem marad el.
Kiss V.
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Tüzes nyelveknek szólása
Jött - Jézus ígérete szerint — szeleknek zendülése, zúgása és — érte
lembe és lélekbe beszállásolva magát - az erőt és vigasztalást a min
denkori tanítványoknak is nyújtó Szentlélek: „Ama vigasztaló pedig, a
Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. az megtanít majd titeket
és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek." IJános
14:2b J És megvigasztalódtak az elárvult lelkek, megbátorodtak a félő
szívek, megnyíltak bizonyságtételre az aggodalomtól lezárt ajkak, elő
álltak az életüket féltő, megbújt tanítványok, és egyfiázat, Anyaszentegyitázat fundáltak tüzes nyelveknek szólásával. Mindig, a világ
végezetéig ez történik ott és akkor, amikor a Szentlélek lakozást vesz
az emberszívekben.
Minden ember Isten képét és lelkét hordozza, ha a külső keret meg
romlott is! A Szentlélek Jézus Krisztus által nem átmeneti bérlő akar
lenni az emberi szívben, hanem örök lakástulajdonos, hogy erőforrás
legyen életutadon, azt megvilágítsa elölted, s tanítson mindarra, ami
szép és jó, békességes, kiteljesíti emberségünket. A megvigasztalódott
kisgyerek úgy simul bele anyja ölébe, mint repkény a falltoz. így tesz

velünk mennyei Atyánk is! Amikor bánattól sötéten sírunk és hiábavaló
minden emberi együttérzö szó: ő letörli a könnyeket. Amíg él az ember,
mindig van betegség, mely kínoz; gond, amely meggyötri
szívünket;
kereszt, mely sokszor szinte a földre roskaszt; halál, mely sorra ragadja
el szeretteinket. Ilyenkor ugye milyen gyönge az emberi szó?! Ilyenkor
bele leliet simulni a vigasztaló és tanító Szentlélek által a mennyei Atya
szívébe szipogó gyerekként, panaszkodva, menedéket keresve, és olt
meg is találva.
Ez a pünkösd ajándéka, ez a mozgató lüktetés, amely beleáradt s
folyamatosan árad a világba az egyházon át, mely ama napon megszü
leteti szél zúgásában és tüzes nyelvek által emberszíveknek
birtokba
vételével, és abból fakadó igehirdetésben. Arról a Krisztusról szólva,
akinek azért kellett meghalnia, hogy megszabadítsa híveit a bűnök
hatalmából, s megsokasodliassék az ő élete bennünk, az egyházban, s
általunk a világban. Itt van a talaja, csírája, hajtása, formáló ereje s
eredménye, gyümölcse is a hitnek: Isten szereti ezt a világot, s benne
az embert, és több reménységet lát benne, mint mi magunk! Ezért nem
lesz az egyház sofiasem egyszervolt múlttá, lianem marad mindenkori
jelen és jövő, nem tagjaiért, de Isten ígéretéért!
Nádasdy Lajos

Tudósítás a képviselő-testület üléséről
(Folytatás az l.

|

I

I
I
I

oldalról)

ért eredmények mellett szó esett
a megoldásra váró problémákról
is. Ezek közül talán a legégetőbb
változtatni a Sághegy infrastruk
túrájának jelenlegi állapotán. Az
út- és a villamoshálózat fejlesz
tése nélkül nehezen képzelhető el
az idegenforgalom és a borfeldol
gozás fellendülése. Készülőben
vannak az úthálózat tervei (várha
tóan szeptember 30-ra készülnek
el). A villamoshálózat bővítésére
csak ezt követően kerülhet sor.
Később az alap- és középfokú
oktatási intézmények pedagógiai
programját, helyi tantervét érté
kelte, majd hagyta jóvá a testület.
A közoktatási törvény rendelke
zései szerint a programokat a
fenntartó önkormányzatok hagy
ják jóvá. Az ülésre készített érté
kelés szerint a pedagógiai prog
ramok Összhangban vannak az
Önkormányzat közoktatásfej lcsztcsi koncepciójával. így például:
a Berzsenyi Lénárd Általános Is
kola a helyi sajátosságok beépíté
sére, a tehetséggondozásra fektet
hangsúlyt, míg az Eötvös Loránd
Általános Iskola a testnevelés ta
gozatos képzésre. A Berzsenyi Dánicl Gimnázium pedagógiai progHunjának erényei: szakszerűség,
realitás, megvalósíthatóság.

A közalkalmazottak helyzctéföl szóló beszámoló volt ezután
terítéken. A képviselők megállaI pították: a bérek - az ország más
I őszeihez hasonlóan - a fizetési
osztálynak és fokozatnak megfe
lelő szinten állnak. Elkeserítően
alacsonyak a bérek az A, B , C
fizetési osztályokban, melyekbe
& alacsonyabb iskolai és szak
j a i végzettségűek vannak beso
rolva.

I

A Savaria Tourist munkájáról
Szendrey I s t v á n n á fiókvezető
készített összegzést. Mint mond
ta: a tavalyi évre főként a kiuta
zás volt a jellemző: Kemenesalja
iránt viszonylag alacsony mind a
kül-, mind a belföldi turisták ér
deklődése. Tapasztalataik szerint
az ideérkező idegenek csak mun
kavégzés céljából tartózkodnak
hosszabb ideig a városban.
A következő napirendi pont
tárgyalásakor is szóba került az
idegenforgalom:
a
testület
ugyanis a Városfejlesztési, Vá
rosüzemeltetési és Környezetvé
delmi Bizottság négyéves mun
kájáról készített részletes beszá
molót vitatta meg.
Folyó ügyek között esett szó
arról, hogy a Sági út 10. szám
alatti ingatlant határozatlan időre
bérbe adja az önkormányzat a
Népjóléti Szolgálat részére, vé
dőnői elhelyezés céljára. Szintén
a folyó ügyek között született
döntés arról, hogy évente 3-3
Celldömölk Városért Érdemér
met, Nívódíjat, illetve 25 Celldö
mölk Városért Emléklapot ado
mányoz a testület. Május elsejé
től módosullak a személyes gon
doskodást nyújtó ellátások terítési
díjai. Házi segítségnyújtás esetén
óránként 181 forintot kell fizetni,
az étkezés, klubellátás 464 fo
rintba kerül naponta. Módosul a
szociális igazgatásról és a szociá
lis ellátásokról, a gyermekvédel
mi szolgálatról és a gyermekvé
delmi támogatásról szóló önkor
mányzati rendelet is. A módosí
tást egy közelmúltban elfogadott
törvénymódosítás tette szüksé
gessé, amely a házastársi pótlé
kot is rendszeres pénzellátásnak
minősíti, így - ha az Önkormány

zat rendelete másként nem ren
delkezik - kizárja az ápolási díj
megállapításának
lehetőségét.
Mivel a házastársi pótlék összege
rendkívül alacsony, méltánytalan
lenne, hogy aki csak abban része
sül, nem kaphatna ápolási díjat.
Módosította a testület a Keme
nesaljái Művelődési
Központ
alapító okiratát is. Erre a közel
jövőben megnyíló Tourinform
Iroda miatt volt szükség, amely
az intézményben kezdi meg majd
működését. Módosult a helyi
iparűzési adóról szóló rendelet is.

A fizetendő adó hét százalékát a
jövőben a k ö v e t k e z ő célokra le
het felajánlani: celldömölki szék
helyű sportegyesületek, m ű k ö d ő
kulturális csoportok, iskolák tár
gyi felszereltségét javító céllal
létrejött, illetve a célok között azt
megjelölő alapítványok, tehetsé
ges, szociálisan rászorult fiatalok
továbbtanulásának
segítése,
egészségügyi, szociális feladatok
színvonalasabb ellátására létre
jött egyesületek, alapítványok,
egyházak, Kemenesalja Közbiz
tonságáért Alapítvány, Alsósági
Tavaszi Napok, Sághegyi Szüreti
Napok.
Kiss Vera

AFESZ IPARCIKK AKCIÓ
5. SZ. VAS-MŰSZAKI BOLT
(Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 5. Tel.: 420-015)

C T 2 2 7 M m e r ü l ő szivattyú
Olimpia 18 l-es háti p e r m e t e z ő

10 990 Ft
6 890 Ft

Slclla 5 l-es p e r m e t e z ő
Benzinmotoros fűnyíró

4 600 Ft
32 900 Ft

Elektromos fűnyíró

16 100 Ft

M T B kerékpárok

15 990-38 000 F l - i g

DÍJMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK:
- Tartozékokkal felszerelés
- Ü z e m b e helyezés
- Ismertető j e l gravírozás

VÁRJUK
KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk
'

1

:—:

_ u

Az Új Kemenesalja önálló írások sorozatával emlékezik meg az
1S4K—4J-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 megldézésével, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körű
bemutatásával híradások, tudósítások formájában.
(

•

A kamasz Petőfi csöngei ideálja

Szende szerény ibolyák völgyén

füzögeive
bokrétát.
Szökdeli berkének kedvesem árnyai alatt.
Jött és látta Eros bájait; irigyelve,
pirulva,
S a fák lombi fölé könnyeket ejtve futott.
A kedves - 125 éve - 1873. december 27én - özvegyi sorsból - 52 éves korában tü
dőbajban költözött el az élők közül. Ezúttal
a kettős évforduló kapcsán - emlékezve a
csöngei. keserédes nyári idillre - idézzük fel
néhány gondolatban a Rába füzesében szö
kellő szőke, vidám leányka kamaszt lángra
lobbantó alakját.
Petőfi, akinek édesapját az egyik könnyel
mű Salkovics rokon adóslevél-kezesség ré
vén anyagi csődbejuttatta, egy másik Salko
vics családjába került, talán némi jóvátétel
ként. A gazdag tagosító mérnök fogadta be
otthonába, aki Ostffyasszonyfán élt családjá
val. A kegyelemkenyérért megszolgált a Szé
kesfehérvárról ideküldött fiú: Salkovicsnak
nem kellett sok idő ahhoz, hogy felismerje
kitűnő rajzkészségét és észrevegye szép kéz
írását. K i is használta a tagosítási és egyéb
mérnöki rajzok s iratok készítésénél mind a
két képességét.
Salkovics j ó érzékkel választotta meg mű
ködési területét, amikor Ostffy asszony fára
költözött, s ott telepedett le. Hamarosan be
illeszkedett némi küzdelem árán az ottani ve
zetőnemesi társadalmi rétegbe. A nemesi bir
tokosok lenézték ugyan, ki is csúfolták be
szédje tótos kiejtése miatt, de dolgoztattak
vele, és befogadták maguk közé. Előkelő öszszeköttetéseit gondosan ápolta, és nagyon v i 
gyázott arra, hogy ne veszélyeztesse semmi
módon azokat. Petőfi sorsára nézve is éppen
ez a magatartása hozott végül is keserű és
nagyon súlyos fordulatot az ostffyasszonyfai
nyár végén.
Salkovicséknak egyik legelőkelőbb családi
kapcsolata Csáfordi Tóth Ferenc nyugalma
zott császári és királyi őrnaggyal volt. Nagy
tekintélyű ember ez a beretvált arcú, szenv
telen tekintetű, a napóleoni háborúkat meg
járt volt osztrák tiszt. Csinos kúriája, jól meg
művelt földjei, számos állatokkal teli gazda

•

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 megemlékezésekről és m á s eseményekről. Legyen
ez az oldal egész éven át, s jövőre Is a szabadságharc megidézésének színtere.
A Szerk.

125 éve halt meg Csáfordi Tóth Róza

Petőfi, az 1839-es ostffyasszonyfai nyár
serdülő kamasza így látta képzeletében - á m 
bár lehetséges, hogy valóságban is - csöngei
ideálját: Csáfordi Tóth Rózát. A valóság és
képzelet játékát ötvözte verssé:

-

sági épületei j ó módról tanúskodtak. Ennek a
rangos úrnak volt a lánya az akkor tizennyol
cadik évében járó, feltűnő szépségű, eladó
sorban lévő Róza, az 1839-es napsütéses nyár
forró hevületi Petőfijének szerelme.
Tóth őmagyék Csöngén laktak. Ennek el
lenére mégis az a valószínű, hogy Petőfi Salkovicséknál, Ostffyasszonyfán ismerte meg
személyesen Rózát. A szemrevaló, csinos le
ány minden bizonnyal gyakorta át-átment
CsÖngéről Ostffyasszonyfára, hiszen Salkovicsék két első gyermekének Ő volt a kereszt
anyja, természetes volt tehát az, hogy őket
meg is látogatta. Petőfi, akinek amúgy is
gyengéje volt a kék szem és a szőke haj, fel
gyúlt, s ebből a szerelmi lángból egymás után
sorra születtek a versek. Árkus számra írta
verseit - emlékezik így az egyik jóbarát „Válj lángszavakká titkos érezet", csak ezek
a titokban tartott versek árulják el a 16 éves
kamasz hódolatát, talán előbb inkább csak
magának.
Róza látványa és tekintete öröme is, keser
ve is! Akár a családi körben, akár a csöngei
templom padjában látja is. A vers, melyben
nevén is nevezi imádottját, erről a kettős ér
zelemről árulkodik:
Róza! Ha másra szállna kegyed;
S karjaidon más istenülne
Téged imádó Dalma helyett:
Úgy ne tekints ide,
óh, ne emeld
Lányka egekbe ez
árva kebelt.
A leány, ha észrevette is, s talán k i sem
nevette a kamaszfiú alig elrejthető titkos h ó 
dolatát, nem nagyon törődött ezzel az ifjúi
lángolással. A töredékek között, melyek en
nek az ostffyasszonyfai nyárnak a verstermé
séből véletlenszerűen megmaradtak, van er
ről árulkodó sor is: „Nem gyúl érettem viszonérzemény."
Bizony, nem gyúlt, de hát
hogyan is gyúlhatott volna? Túl nagy volt
ahhoz a társadalmi különbség is, de egy ka
maszfiú rajongása ugyan mit jelenthetett egy
eladó sorban lévő nagylány számára?! A nyár
elmúlik, és az idill véget ér.
Szeptember eleje lehetett, amikor - köze
ledvén az iskolák kapuinak megnyitásának
ideje - egy búcsúlátogatás alkalmával, titkon
mégis átadhatta Petőfi imádottjának a hozzá
írt verseket Csöngén:

„Itt a búcsúperc: válok. Nem szabad.
Leomlok, a világ kereng velem!
S ha szólanék is, mit remélhetek?"
Szavak helyett az átadott versek beszélnek,
és Róza ámulattal olvassa ennek a zárkó
zott kamasznak a verseit. Nem váddal, de va
lami örömös büszkeséggel mutatja meg apjá
nak, mint aki kedves ajándékot kapott. A ri
deg szívű katona móreshez szokott. A z osztálykorlátait mereven őrző katonatiszt apa
felháborodik, s nem tudja egy elnéző mosolylyal elintézni ezt a leánya iránti kamaszos ra
jongást. Azon nyomban levelet ír Salkovics
nak ez ügyben, aki megdöbbenve úgy érzi,
hogy veszélyeztetve vannak előkelő össze
köttetései, és feledve, megtagadva ígéretét,
hogy a fiút Sopronba küldi fiával, s Orlay
Pctrics rokonfiúval együtt tanulni a középis
kolába, magyarán szólva kiebrudalja Petőfit!
Ezek az Ostffyasszonyfán keletkezett, s a
csöngei ideálhoz, Rózához írott korai versek
elkallódtak, megsemmisültek, csak töredéke
ik maradtak meg. Állítólag m é g a második
világháború idejéig lehettek a Tóth család
utódainál, utolsó tagjainál a padláson hányó
dó, felhalmozódott irathalmazban, netán ren
dezetlen könyvhalmok lapjai között Petőfi
kéziratok. De a könyvhalmok és az iratcso
magok jórésze m á r korábban, s a még kallódó
maradványok a második világháborúban tel
jesen megsemisültek. így teljesen elment
végleg a reménye annak, hogy Petőfi-kézira
tok kerüljenek elő.
Róza, az imádott kedves, a szép, kék sze
mű, szőke leány 1841. november 23-án férj
hez ment egy ezer holdas földbirtokoshoz:
Guttaházi Móritz Ferenchez, aki csabdi kúri
ájába vitte el a csöngei családi otthonból. Há
zasságukból egy leánygyermek született. Ró
za korán özvegyen maradt, s élete utolsó éve
iben tüdőbaj sorvasztotta. A csabdi kúriában,
52 éves korában halt meg, s a csabdi temető
ben helyezték örök nyugalomra. Sírja felett
nem őrködtek gondozó kezek, s hosszú ideig
elhanyagolt s ismeretlen volt, mígnem Dicnes
András, neves Petőfi-kutatónk a hatvanas
években felfedezte, és felhívta a figyelmet a
méltatlanul elfeledett kedves sírjára. A rend
betett nyughely sírfelirata: Itt nyugszik Gut
taházi Móritz Ferencné, szül. Csáfordi Tóth
Rozália. Élt 52 évet. Meghalt 1873. december
27-én. Áldott legyen emléke.
Vajon manapság gondozzák-e szorgos ke
zek a kék szemű, szőke leánynak a sírját, és
őrzik-e emlékét annak, aki bearanyozta a ka
masz-diák Petőfi egyik nyarát?
, Nádasdy Lajos
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Gálaműsorból
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hálaműsor

Mi van a 4 millió 700 ezer tankönyv mögött?
Április 25-én délelőtt 11 óra
kor az Apáczai Könyvkiadó gá
laműsora a színházteremben hirdeti a Kemenesaljái Művelő
dési Központ műsorfüzete. Hogy
ez a gálaműsor tulajdonképpen
„hálaműsor", arról csak később
esik szó, pedig nem mindennapi
fellépéseknek
lehettek
tanúi
mindazok, akik eljutottak erre az
előadásra.
Első műsorszámként a Magyar
Állami Operaház gyermekkarát
hallgathattuk meg. Fiatal koruk
ellenére hitelesen, tiszta, csengő
hanggal szólaltatták meg K o 
dály, Schubert, sőt Bizet dalla
mait is. Ezt követően három fia
tal lépett a színpadra, akik vers
mondással és gitárral kísért ének
kel szórakoztatták a közönséget.
Ezután egy olyan formáció k ö 
vetkezett, amelynek műsorát már
Ausztriában, sőt Amerikában is
bemutatták: szombathelyi ugrálókötél-csoport. A hét kislány
nem mindennapi rugalmasságról
és ritmusérzékről tett tanúbi
zonyságot.

Maksa Zoltán magánszámát
nehéz lenne hitelesen visszaidéz
ni. Iskolai dolgozatokból kap
tunk ízelítőt,
megismerkedve
például Csokonai szerelmével és
.Júlia havi ciklusával". Legked
vesebbnek mégis talán a követ
kező dolgozatrészlet tűnt: „(ta
nár) - Hogy tették le a magyarok
Világosnál a fegyvert? (diák) Csak úgy egy halomba."
Ezután ismét egy szombathe
lyi csoport következett a Gyer
mekek Háza és a Haladás Sport
tánc Egyesület formációs tánc
csoportja. Műsorukat színesítet
te, hogy velük együtt lépett fel a
Z s á m b o k i - L o v a s táncospár, akik
a formációs táncok magyar baj
nokai is.
Egy nagy stílusváltással Budai
Ilonát láthattuk a színpadon. A
művésznő, aki saját bevallása
szerint otthon felejtette ugyan a
fellépő ruháját, arra nagyon is f i 
gyelt, hogy Kemenesaljához illő
népdallal kedveskedjen: Nagy
László legkedvesebb népdalát
adta elő. Majd ötösre értékelte a

közönség közös „produkcióját",
amikor elénekelték az . E r d ő , er
dő, erdő..." kezdetű népdalt.
Ezt követően a dunaújvárosi
Gárdonyi Géza Általános Iskola
tanulói balettoztak. majd Dinynyés József lépett a közönség elé.
TŐle tudtuk meg, mi is az a
.jobblabda", és hogy „hogyozni
csak vesszővel lehet." A szerep
lők sorát Nagy Bandó András
zárta. Az ő mondandóját is igen
nehéz lenne egy mondatba bele
sűríteni. Álljon itt talán egy igazi
„bandós" vicc:
- Halló, a doktor urat kérem!
- Szabin van.
- Köszönöm, ő is j ó lesz.
A műsor után derült ki igazán,
hogyan lett a gálaműsorból ,Jiálaműsor". Esztergályos Jenfl, az
Apáczai Könyvkiadó ügyvezető
igazgatója elmondta: a könyvki
adó nem működne olyan sikere
sen, ha nem lennének igazgatók,
tanár-kollégák, szerkesztők és
más segítőtársak, akik szív
ügyüknek tekintik a tankönyv
kiadást. Ők azok, akik megvaló

sítják az Apáczai ars poétikáját:
szép könyv kell a gyerekek kezé
be, hogy szívesen tanuljanak be
lőle. Jó tartalma legyen a tan
könyvnek, hogy a tanító érdeke
sen tudjon tanítani. Mindezt pe
dig elfogadható áron kell előállí
tani.
Hogy az Apáczai - megvaló
sítva mindezt - jól dolgozik, b i 
zonyítja a következő számsor: az
1998-99. tanévre m á r 4 millió
700 ezer tankönyvet rendeltek
meg az iskolák, ami összegszerű
en 1 milliárd 370 millió forintot
jelent. Ha ezeket a számokat át
váltjuk százalékokra, kiderül: az
Apáczai Könyvkiadó a hazai
tankönyvkiadás 28,5 százalékát
teszi k i . Tiszteletre méltó adatok!
A kiadó folyamatosan bővíti kí
nálatát. Utolsó könyvük a „Mi
világunk" sorozatból kiváló kri
tikát kapott. Lektora szerint: ,JIa
én ennyit tudtam volna gye
rekkoromban, akkor rögtön je
lentkezhettem volna az egyetem
re."
Németh Ibolya

„Ha önfeledten játszanak
a gyermekek..."
A

Óvodások
bábtalálkozója
- H a játszanak a gyermekek, akkor születik
valami új, valami öröm, ami az övüké. Az
együttjátszás öröme áradt a színpadról, a sok
kellemes együttlét hangulata érződött az elő
adásokon is - mondta Nagy M á r t a az április
elején Sárváron, a Vármelléki Óvodában ren
dezett ó v o d á s o k bábtalálkozójáról.
Nyolc óvodás csoport mutatkozott be kü
lönféle bábtechnikát felvonultató játékkal,
majd Nagy Márta, a celldömölki Tücsök báb
csoport vezetője tartott előadást. Előadásában
az elmélet a gyakorlattal párosult, az óvónők
rögtön alkalmazhatták, kipróbálhatták az
újonnan hallottakat, ezután a csoportok be
mutatóiról is véleményt mondott.
Celldömölköt három óvoda egy-egy cso
portja képviselte. A Szalóki Úti Óvoda a
Gyertek haza l u d a i m c í m ű dramatikus játékot
mutatta be. L u k á c s C s a b á n é készítette fel a
gyerekeket, koreografálta kitűnően a darabot.
A gyerekek ügyesen mozogtak a színpadon,
szépen énekeltek, és a jelmezeik is szemet
gyönyörködtetőck voltak. A Vörösmarty Úti
Óvoda A kecskegidák című dramatikus játék
kal szórakoztatta a közönséget. Nagy K á l m á n n é és Sebestyén T ü n d e tanították a lel
kes és ügyes gyerekeket, akik közül különö

sen a két főszerepet, a kecskemamát és a far
kast játszó gyerek tűnt ki szép beszédével.
Nagyszerűen sikerült a táncos-énekes betét,
figyelemfclkeltőek voltak míves jelmezeik. A
Koptik Úti Óvoda csoportját (képünkön) Ném e t h n é Babos M a r i a n n készítette fel, ők Az
okos nyúl c í m ű mesejátékot mutatták be. A
mesefigurákat a gyerekek kesztyűs bábokkal,
paraván előtt „kellették életre". No és persze
saját hangjukkal, ebben saját egyéniségük is
megmutatkozott, felettébb élvezték is a gye
rekek.

Hogyan kell a bábokat mozgatni, kihasz
nálni a teret, miért kell kidolgozni a szituáci
ókat, hogyan lehet a bábokat a meséhez illő
karakteressé formálni, ezek kiderültek a taná
csokból, amelyek tovább segítik az óvónők
munkáját.
Kellemesen érezték magukat gyerekek és
felnőttek egyaránt ezen a napon. Reméljük,
érik az országos hírű celldömölki Tücsök
bábcsoport utánpótlása a kis ovisokból.
Tulok G.
Fotó: Völgyi
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A/g/n akármilyen sorozat: Pap Rita,
Bodnár Attila, Duna Művészegyüttes..,

Sok ilyen hetet
Celldömölknek!
A közelmúltban egy hét lefor
gása alatt kétszer is megtelt gye
rekekkel a Kemenesaljái M ű v e 
lődési Központ színházterme.
Előbb a Pap Rita-Bodnár Attila
páros lépeti fel. Ismert kazettáik
ról énekeltek dalokat kicsiknek
és nagyoknak. Szövegük és dal-

Li

lamuk - egyszerűségüknél fogva
- könnyen megjegyezhetők. így
akik kevésbe ismerték ezeket a
számokat, azok is hamar együtt
énekelhettek az előadókkal. Pap
Rita ugyanis kezdettől fogva be
vonta a gyerekeket a műsorba,
együtténeklésre biztatva őket. A
lelkes kisiskolások együtt tor
násztak, táncoltak a színpadon az
énekes házaspárral. „Fellépésük"
jutalmaként posztereket, képes
lapokat kaptak ajándékba. A ke
vésbé bátrak a nézőtéren ülve,
„kórust" alkotva kapcsolódtak be
a műsorba. Az üresen maradt 2-3
sor azt jelezte, e „könnyű" műfaj
nem mindenkit lelkesít igazán.

Másodszorra aztán zsúfolásig
megtelt a nézőtér: egy másik fő
városi csoport érkezett Celldö
mölkre: a Duna Művészegyüttes.
Vas megyei turnén vettek részt.
Szentgotthárdon és Körmenden
is bemutatták a Tündér Erzsébet
című népmesejálékot.

Az együttes hivatalos művé
szekből áll. Kezdetben folklórha
gyományokat Őrző műsorokból,
táncszínházi művekből állították
össze a repertoárjukat. Ekkor
még csak a fővárosban szerepel
tek, állandó helyükön, népes
törzsközönséget gyűjtve ezzel
maguk köré. Három évvel ezelőtt
gondolták először, hogy a gyere
keket is megpróbálják magukhoz
csalogatni. Ekkor született meg a
Tündér Erzsébet tánc- és mesejá
ték ötlete. A bemutató óta eltelt
három év, és m á r túl vannak a
századik előadáson.
- Gyerekeknek játszani na
gyon nehéz, de nagyon hálás fel

Kulcstartó
Lakóhelyemtől
Budapestig
¡800forintba kerül a vonatjegy.
Ez egy dolog. A mozgó büféstől
75 forintért kaphatok egy más
fél decis, bizonytalan eredetű és
meghatározhatatlan
színű ká
véit?). Ez egy másik dolog. De
elkerekedik a szemem a csodál
kozástól,
amikor egy fiatal
ember lép be a fülkébe:
kezében
kulcstartó és egy kis cédula. A
következő áll rajta:
„Elnézését
kérem! Én siket vagyok, aki tud
ja, hogy a hangok világában él
ni nagy boldogság, és sajnos ez
az. ami hiányzik nekem. Hogy

mi a zene és mi az, hogy hozzá
tartozóink
vagy
szeretteink
hangja, én nem tudom. Nekem
nincs hallásom, hangom, nem
tudok beszélni, ön nemes lelkű
ember és megvéve ezt a kulcs
tartót nagy segítségemre
lesz.
Ára 300 forint. Sok sikert kívá
nok!" Odaadja a cetlit és to
vábbáll.
Forgatom kezemben a papírt
és az utastársaimat figyelem. A
fiatalember elolvassa a cédulát,
maga mellé teszi és folytatja a
megkezdett
zsemléjét.
Másik
utastársam — egy nő — átolvasva

adat - mondja Emer Mosóczi
István, az együttes koreográfusa.
- Kezdetben idegenkedtünk a
gyerekelőadások tói, mert a k i 
csik figyelmét egy órán át lekötni
nehéz feladat. Nem csak táncol
nunk, énekelnünk kell a színpa
don, hanem komoly színészi tel
jesítményt is kell nyújtanunk. Az
apróságok kedvéért csempésztük
bele a darabba a kis és nagy ör
dögöket és a mackót is. ami min
dig nagy siker a gyerekek köré
ben.
Tényleg az volt. A gyerekek
pillanatok alatt beleélték magu
kat a történetbe, és hangosan biz
tatták Jankót, míg leplezetlen el
lendrukkerként fordultak szembe
az ördöggel cimboráló boszor
kánnyal.
A művészek együtt éltek a
gyerekekkel, a közönség sorai
ban elvegyülve együtt keresték
az elveszett pénzt, „segítségüket"
kérték Tündér Erzsébet megtalá
lásában.
Amíg a kicsik figyelmét telje
sen lekötötte a főszereplők sorsá
nak alakulása, addig a felnőtteket
már más szépség is megfogta.
Gyönyörködhettünk eredeti széki
népviseletben és menyasszonyi

a kis cédulát, megvonja vállát,
majd félhangosan
azt mondja:
mindenkinek saját joga eldönte
ni, ad-e vagy sem. Én pedig el
gondolkodom. Mit is ér .100 fo
rint? Ha akarom sok. ha aka
rom bizony nem messze megyek
vele.
Mindenkinek mást jelent. Ve
hetek rajta egy fél
színházje
gyet, vagy fél kiló Párizsit. Ka
pok érte egy mozijegyet vagy
három liter tejet. Ennyibe kerül
negyedf!) könyv, vagy egy do
boz bútorápoló...
Amikor itt tartok a gondolko
dásban,
visszaér
a
fiatal
ember... és én a
pénztárcám
után nyúlok. Odaadom a kért

ruhában, hallgathattuk a székely
földi forgatós dallamait.
Az előadás végén m é g mindig
tudták fokozni a hangulatot a
művészek: felhívták a gyereke
ket a színpadra, egy kis együtttáncolásra.
Egy pillanatra úgy tűnt, min
den gyerek csak arra várt, hogy
a széki forgatós lépéseit bemutat
hassa a világmegváltó deszká
kon. Önfeledten táncoltak a sze
replőkkel, és persze mindenki
Tündér Erzsébet közelébe akart
férkőzni.
A z együttes újabb mesejáték
előadásán töri a fejét. Elképzelé
sük szerint Hófehérke története
lesz az, amit legközelebb szín
padra visznek.
Az előadáson részt vett gyere
kek szép ajándékot kaptak ezzel
a műsorral. Jó, hogy zsúfolásig
megtelt a színházterem. Ebben
nagy érdeme volt a városi önkor
mányzatnak, az Apáczai Kiadó
nak és a
Pauz-Westermann
Könyvkiadónak is, akik a műsort
anyagilag támogatták, így nem
kellett belépődíjat fizetni a gye
rekeknek.
Németh Ibolya
Fotó: Völgyi

összeget, mire ö alig érezhetően
megsimítja a kezem.
Fejemben egymást kergetik a
gondolatok.
Mi volt ez? A koldulásnak egy
új formája, vagy segítettem egy
emberen? Kijátszották a bizal
mam, vagy sokat jelentett ez a
pénz egy rászorulónak? Jót ne
vetett a fiatalember a hátam
mögött, vagy jó szívvel gondol
rám? Talán sohasem
fogom
tudni megválaszolni
ezeket a
kérdéseket.
A kulcstartó azonban ott lóg
a falon, emlékeztetve arra, hogy
milyen különbözően élünk mi itt
a világban.
Németh I.
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Számítástechnika-verseny az Eötvös Loránd Általános Iskolában
A verseny a tavalyi kezdeményezés foly
tatásaként a hagyományteremtés szándékával
került megrendezésre. Résztvevők: a város és
városkörnyék általános iskoláinak felsősei,
ideértve a hatosztályos gimnázium megfelelő
évfolyamait. Nyolc iskolából összesen 21 ta
nuló mérte össze tudását az elméleti és gya
korlati feladatok során.
Az elméleti feladat számonkérte a hardve
rek ismerete mellett a DOS és WINDOWS
szoftverek használatával kapcsolatos utasítá
sokat, gyakorlatban kivitelezhető lépéseket.
A gyakorlati feladat a WORD szövegszer
kesztőprogram használatát igényelte, mellyel
mindenki - ilyen vagy olyan szinten - meg
birkózott.
A feladatokat Bende Imre szaktanácsadó,
a Vas Megyei Pedagógiai Intézet munkatársa
állította össze, és egyben ő irányította a zsűri

Segített az osztrák

munkáját is. Bende Imre értékelésében k i 
emelte, hogy mindegyik résztvevő tanuló d i 
cséretet érdemel, a kitűzött feladatot saját
szintjének megfelelően megoldotta, ö s s z e s 
ségében a versenyt, mint kezdeményezést j ó 
nak ítélte, folytatását feltétlenül fontosnak
tartja, sőt jövőre már a feladatok harmadik
részeként az INTERNET használatát is java
solja beépíteni, melyhez akkorra már adottak
lesznek a feltételek.
A verseny nemcsak a tanulók részére tar
togatott találkozási és megmérettetési lehe
tőséget, hiszen az iskolák szaktanárai is
eszmét cseréltek az intézményükben folyó
oktatásról, ötletek cseréltek gazdát, s talán
túlzás nélkül állítható, hogy a spontán kiala
kult mini számítástechnikai fórum is jól szol
gálta az oktatás ügyét Celldömölkön és kör
nyékén.

testvériskola

Számítógépek Alsóságnak Neudauból
Az alsósági iskola hosszú évtizedeken át
a mostohagyermek keserű kenyerét ette. Ez
abban az időben valamennyire érthető is volt,
hisz Celldömölk vezetése arra törekedett,
hogy a nagyközségi, majd a városi feltéte
leknek elsősorban a két „benti" intézmény
feleljen meg. Alsóságnak a fejlesztésekből

rendszer létrehozása - eleve növelte az okta
tó-nevelő munka hatékonyságát.
A városrész iskolájának 7 éve van kapcso
lata az osztrák Neudau iskolájával, aminek
pedagógiai szempontból az egyik legnagyobb
haszna, hogy tanulói odakint élő környezet
ben tanulmányozhatják a német nyelvet. A

A versenyen részt v e v ő iskolák: Általános
Iskola Kemenesmihályfa, Általános Iskola
Kenyéri, Általános Iskola Egyházashetye,
Szent Imre Általános Iskola Jánosháza, vala
mint a celldömölki iskolák, a Berzsenyi Dá
niel Gimnázium hatosztályos részlege, a Ber
zsenyi Lénárd Általános Iskola, a Gáyer Gyu
la Általános Iskola és a verseny rendezője, az
Eötvös Loránd Általános Iskola.
A verseny végeredménye: 1. Páva Igor,
Eötvös L . Alt. Iskola. Tanára: Nagyné Hor
váth Mária. 2. Ihász Antal, Berzsenyi Lénárd
Ált. Iskola. Tanára: Gombási Istvánné. 3.
Fenyvesi T a m á s , Eötvös Loránd Ált. Iskola.
Tanára: Nagyné Horváth Mária.
A verseny megszervezése és zökkenőmen
tes lebonyolítása a házigazdák részéről Viola
István informatikatanár munkáját dicséri.
M.

aktól kaptunk, azaz a nyolc számítógép és a
három nyomtató. Hangsúlyozom azonban,
hogy ez csak pillanatnyi gondjainkat oldja
meg. Szeretnénk a számítógépparkunkat új,
modem gépekkel úgy felfejleszteni, hogy
azok a legmodernebb követelményeknek is
megfeleljenek. Emellett k i kell alakítanunk
egy végleges szaktantermi helyiséget is. Két
ségtelen, hogy ezzel az ajándékozással most
több százezer forintos kiadástól mentesítettek
bennünket és a fenntartót osztrák barátaink.
- A gépek üzembe helyezése megtörtént.
Jelenleg a tanulóink tanulmányozzák őket. A
tantestületünk 90 százaléka most fejezett be
egy alapfokú számítógép-kezelői tanfolya
mot, ők is gyakorolják a tanultakat. A követ
kező tanévben a 7. évfolyamnak megkezdjük
a számítástechnika órarend szerinti tanítását,
a többi évfolyamnak pedig szakköri lehető
séget biztosítunk.
- Úgy érzem, az utóbbi időszak pozitív
változásai megnyugtathatnak minden alsósá
gi szülőt, hogy gyermekeik a jövőben is hoz
zájuthatnak mindahhoz az ismeretanyaghoz,
amit a modern kor megkövetel - vélekedik
az igazgatónő.

-gyi

A Kazinczy-verseny
eredménye
csak csurrant, cseppent. A z iskola felfejlesz
tése igazából mintegy 15 évvel ezelőtt kez
dődött meg, ami az utóbbi 10 évben aztán
alaposan felgyorsult. Ez az időszak Talabér
Géza és Rosta Sándor igazgatók nevéhez
fűződik.
Az emberléptékű intézmény falai között az itt dolgozó pedagógusok képzettségének
és lelkiismeretének köszönhetően - mindig
igazi műhelymunka folyt, amit számos orszá
gos és megyei eredmény és elismerés is j e l 
zett. A körülmények ugrásszerű javulása - új
épületszárny kialakítása, többfunkciós bitu
menes sportpálya megépítése, szaktantermi

neudaui iskola ez év elején lecserélte a szá
mítógép-parkját, és az eddig használtakat az
alsósági iskolának ajándékozta. Ezzel a gesz
tussal időlegesen csökkentette az alsóságiak
ilyen jellegű gondjait.
- A Nemzeti Alaptanterv bevezetése ko
moly kihívást jelent minden oktatási intéz
ménynek. A mi iskolánkban fontos szerepet
szánunk a számítógépes oktatásnak, amihez
biztosítanunk kell a feltételeket - mondta dr.
Varga Gáborné, az iskola megbízott igazga
tója. Á m a számítógepek beszerzésének ko
moly költségvetési kihatásai vannak. Ezért
jött számunkra jól az ajándék, amit aneudaui-

5-6. osztályosok k a t e g ó r i á j a : I . he
lyezett: Kreiff Zsuzsanna {Gáyer Gyula
Általános Iskola). I I . helyezett: Cseke
Nóra (Eötvös Loránd Általános Iskola).
III—IV. helyezett: Kunyik Veronika
(Gáyer Gyula Általános Iskola), Tömböly Teodóra (Eötvös Loránd Áltános Is
kola).
7-8. osztályosok k a t e g ó r i á j a : I . he
lyezett: Tuba Gabriella (Kenyéri Általá
nos Iskola). I I . helyezett: Kovács Lajos
(Berzsenyi Lénárd Általános Iskola). I I I .
helyezett: Hartmann Nóra (Gáyer Gyula
Általános Iskola), ó n o d i Andrea (Eötvös
Loránd Általános Iskola).
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/\ / d bornak is jó cégér kell

Egy konferencia tanulságai
Egy a közelmúltban Villányban, Keszthelyen, a Somlón és a Kis-Somlyó hegyen megrendezett négynapos konferencián amerikai
és magyar szőlészeltel-borászattal foglalkozó
szakemberek és szőlősgazdák cserélték k i a
tapasztalataikat Az Egyesült Államok Seneca
Lakes vidékéről érkezett szakemberek nemcsak
a legújabb feldolgozási technikákkal, hanem a
legkorszerűbb értékesítési eljárásokkal is meg
ismertették a honi szőlősgazdákat.
Kemenesaljáról hárman - Hetyei Benjá
min, Végh Rezső, Fehér T a m á s vettek részt
a tanácskozáson. A tapasztalatokról Fehér
Tamást kérdeztük.
- Az amerikai szakemberek előadásaiból
két dolog ragadott meg: gyors és határozott
cselekvőképességük, valamint az a szoros
együttműködés és következetes Összefogás,
amit a termelők a piac „megdolgozása" érde
kében megvalósítottak. Előbbire jellemző,
hogy három év alatt szinte a semmiből - egy
lerobbant és elhanyagolt szőlőültetvényből és
egy rozzant, düledező pajtaépületből - élvo
nalbeli szőlészetet létesítették, összefogá
sukra pedig j ó példa, hogy New York állam
ban sikerült megtörniük a francia é s kalifor
niai borok egyeduralmát. És ami nagyon fon
tos: a vendéglősöket és az üzletvezetőket
mindenféle adminisztratív kényszer nélkül si
került rábírniuk a helyi borvidék borainak
forgalmazására.
-Miiyen hasonlóságok, illetve eltérések lát
szanak a liazai és az amerikai szőlészet-borá
szat között a magyar szőlősgazda
szemével?

- Az amerikai szakemberek New York ál
lamban a Seneca-tó környékén szőlészkednek. Ez a vidék leginkább a m i Balaton-fel
vidékünkhöz hasonlítható. A birtokok nagy
ságrendekkel nagyobbak, mint a mi kis csa
ládi birtokaink. Á szőlőt a nagyfokú gépesí
tettség mellett idénymunkásokkal műveltetik.
Középmagas kordonrendszerben, hajtástartó
huzalpárok között, laza. szellős lombstruktú
rával nevelik a szőlőt, gondosan ügyelve arra,
hogy a fürtök ne árnyék olódjanak. A borha
misítás ott ismeretlen fogalom, a minőségre
rendkívüli módon ügyelnek, s boraikat kizá
rólag palackozva értékesítik.
-Az amerikai szakemberek
beszámolóiból
kiderült: a magyar borok rendkívül alacsony
áron értékesíthetők külföldön. Mit gondol, mi
ennek az oka?
- Az előadásokat követően módunkban állt
megkóstolni boraikat. Kitűnő, jól kezelt bo
rokat mutattak be. Egyik boruk tavaly elnyer
te New York állam nagydíját. Mégis azt mon
dom: a jól kezelt magyar borok egy része
legalább olyan j ó minőségű, mint az ő boraik.
A magyar borokkal az a legnagyobb problé
ma külföldön, hogy nem csupán kiszerelésük
igénytelen, de a rossz színvonalú marketing
tevékenység miatt alig ismertek. Amerikában
a gyártási költségek egyharmadát a marketing
tevékenység teszi k i . A befektetett összeg
azonban - a magasabb eladási ár révén - b ő 
ven megtérül. A régi közmondás tehát mára
úgy módosult: a j ó bornak jó cégér is kell.
- Az előadásokban főként az amerikai gaz

Bodri és a trikolor
Nemzeti ünnepre készülődött a
város. Barátom a szokásos bevá
sárló körútját járta.
Ráérősen nézegette,
hogyan
rakják a nemzeti színű zászlókat a
kandeláberekre. Tehette, ö már
nyugdíjas.

Az üzletek kirakatait szemlélve
elégedetten nyugtázta: lám-lám, a
kereskedők is igyekeznek hozzájá
rulni az ünnepi Imngulathoz. Ott
díszelegnek a kirakatokban a pi
ros-fehér-zöld zászlócskák. Egy
szeresük belévillant: hisz ez nem

Hivatali ügyfélfogadás
Celldömölk Város önkormány
zata Polgármesteri Hivatala ügy
félfogadási 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.

*
Minden hónap első csütörtökén
9 és 11 óra között Makkos István
polgármester, minden hónap má
sodik csütörtökén 9 és 11 óra között
Tima László alpolgármester, min
den hónap harmadik csütörtökén 9
és 11 óra között Baranyai Attiiáné
dr. jegyző, minden hónap negyedik
csütörtökén 9 és 11 óra között

Enyinginé dr. Batári Borbála al
jegyző tart fogadóórát a hivatalban.
*
Kihelyezett ügyfélfogadás (Ba
ranyai Altiláné dr. jegyző) Alsósá
gon minden hónap utolsó csütörtö
kén 9-11 óráig. Mcrseváton min
den hónap ulolsó keddjén 9—11
óráig. Izsákfán: minden héten szer
dán 9-11 óráig a Faluház önkor
mányzati helyiségében.
*
A cigány kisebbségi önkor
mányzat elnökének és elnökhelyet
tesének fogadóórája: kéthetenként
szerdán délután 13 órától 15 óráig
a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali
helyiségben.

dák ismertették, milyen technológiával
állít
ják elő boraikat. A hivatalos programon kívül
érdeklődtek az iránt, fiogy nálunk milyen ke
zelési, gyártási technológiák
ismeretesek?
- A hivatalos program befejeztével az
amerikai szakemberek és magyar kísérőik el
látogattak egy Somló hegyi borpincébe, majd
Végh Rezső Kissomlyó hegyi szőlősgazdá
nál, végül pedig nálunk tartottak pinceszem
lével egybekötött borkóstolót. Ázt tapasz
taltam, hogy meglepte őket boraink minősé
ge, borkezelési eljárásaink eredményessége.
Ok szigorú, zárt rendszerű, reduktív borkeze
lési technológiát alkalmaznak, de mint mond
ták, annak is vannak hibái. Szerencsés meg
oldásnak tartották, hogy m i a hagyományos,
oxidatív borkezelési technológiába olyan re
duktív borkezelési elemeket építettünk bele például korai kénezés, zárt fejtés - aminek
következtében boraink hosszú időn át egész
ségesek, tiszta ízűek és j ó illatúak maradnak.
Rendkívüli m ó d o n felkeltette érdeklődésüket
a Keszthelyen kinemesített Nektár és Rozália
nevű új szőlőfajtáink bora is.
- Mi az, amit a konferencián
hallottakból
a Ságon és a Kissomlyó hegyen is hasznosí
tani lehetne?
- Nekünk, Ság és Kissomlyó hegyi szőlős
gazdáknak az összefogásban é s a borturizmus
fejlesztésében van mit tanulnunk. Természeti
adottságaink kitűnőek, szőlősgazdáink szor
galma egyre magasabb szintű borkezelési
szakértelemmel párosul. A március 27-ei
hegyközségi borverseny bírálóbizottsága is
elismeréssel szólt a gazdák szakértelméről.
Rajiunk múlik, hogy m e g l é v ő adottságainkat
miként fogjuk a jövőben jobban és eredmé
nyesebben kihasználni.
Kiss Veronika

a Ml-zászlónk, fordítva vannak
rajta a színek. Nem állhatta meg
szó nélkül. Szerényen, kissé sza
badkozva megkérdezte az eladó
nőt:
- Milyen zászlót tettek a kira
katba? '
- Hát a nemzetiszínűt - szólt a
válasz.
- Kintről nézve ez bizony nem

a mi zászlónk, inkább az olaszoké,
esetleg a mexikóiaké...
— M it tegyek, ha a varrónő for
dítva szegte be? Csak nem lehe
tem ki a visszáját?!
Barátom nem nagyon jutott
szóhoz a „kézenfekvő"
magyará
zatot hallva. Elnézést kért, és a
„Gyere Bodri kutyámat" dúdolva
távozott az üzletből.
-völgyi-

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái:
17
9
6
4
2

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
A hirdetési

díjakat

25 százalék

áfa

000
500
000
500
800

forint
forint
forint
forint
forint

terhelt

A többször, változatlan szöveggel hirdetők megjelenésenként'

10% kedvezményt kapnak.
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal Cell
dömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti lakos, a
polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

A Celldömölki Rendőrkapitány
ság Igazgatásrcndészeü Osztályának
ügyfélfogadási rendje - hétfő: 8-16

óra között folyamatosan; kedd: 8¬
12 óra között; szerda: 13-17 óra
között; csütörtök: 8-13 óra között;
péntek: 8-12 óra között.

Vándorkiállítás

lehet belőle

Kemenesalján

Madárvédelmi nap és bemutató Csöngén
Az Alapítvány a Sághegyért
kezdeményezésére Weöres Sán
dor költészetének
áttekintése
nyomán madárvédelmi kiállítás
létrehozására vált lehetőség. A
Kossuth-díjas költő verseiből,
mintegy 1500 oldalnyi versszö¬
vegből kigyújtották az előforduló
madárneveket, összesen 60 faj
megnevezésére bukkantak. A
Központi
Környezetvédelmi

összeállítás
továbbfejlesztésére
is gondolnak. A madárképeken
túlmenően szakkönyvbemutatót
is készítettek, valamint a fílatélia
lehetőségével bélyegeken megje
lenő madárvilágot is szerepelte
tik. Egyéb, a madárvédelemmel
kapcsolatos eszközöket is felvo
nultatnak, sőt a numizmatika is
megjelenik a tárlókban. A kiállí
tás emblémája is rangos, hiszen

Weöres költészetében 60 madárfajról lehet idézeteket találni
Alap pályázat útján anyagilag tá
mogatta a kezdeményezést, eh
hez kapcsolódott a költő falujá
nak önkormányzata és az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Álta
lános Iskola tanárainak és diákja
inak segítsége. A z utóbbiak már
korábban kiállításon mutatták be
a Weöres Sándor poézisében
megjelenő színes madárvilágot,
amely érdeklődést váltott k i
bemutatkozásunk során. A mos
tani egy teljesebb feldolgozást
eredményezett, amelyet Csön
gén, a költő emlékházában kiál
lítás formájában ajánlják a láto
gatóknak.

Reich Károly kiváló művész,
madárvédő rajzát választották. A
pályázat megvalósítását a buda
pesti Okotárs Alapítvány fel
ügyelte.
A vállalkozók, a rendezők ab
ban reménykednek, hogy a ter
mészetvédelem miatt érdeklő
désre számító kiállítással felhív
hatják a figyelmet a természet
óvásának szükségességére, vala
mint gyönyörködtető látványban
részesítik mindazokat, akik meg
tisztelik a kiállításukat. Céljukat

A tüzesfej ü királyka
Weöres Sándor költészetének
gazdag tárházából kiválasztott
versrészlettcl fogalmazták meg,
maguknak és mindazoknak, akik
a madárvilág szeretetében osz
toznak egy olyan korszakban,
amikor számos veszély leselke

Félszáznál több madárkép ke
rült bemutatásra Weöres versszö
vegeivel. A megnyitóra április
30-án délután 14 órakor került
sor a diákok műsorával és dr.
G y u r á c z József, a Magyar M a 
dártani Egyesület Vasmegyei el
nökének beszédével. A feldolgo
zó munkát bőséges szakiro
dalomra támaszkodva végezték,
de kérik a madártani (ornitológiai) szakemberek további támo
gatását, esetleges korrigációk el
végzését is, hisz munkájukat, a
kiállítás anyagát vándoroltatni
szeretnék Kemenesalja községe
iben a jelentkező igény szerint.
Az

értékesnek

mondható

dik tollas barátainkra és általában
a természeti értékekre.
Ezúton is megköszönik mind
azok segítségét és figyelmét,
akik e nemes feladatot támogat
ták és a továbbiakban is érdeklő
déssel lesznek iránta.
„Mikor anyából földre tettek,
hová keverték
röptömet?
Embernek többé ne szülessek,
szárny nélkül élni nem lehet."
(WS)
DJ.
A madárfotók reprója: Hetényi L . munkája.

FIGYELEM!
MINDEN PÁROS HÉT
SZOMBATJÁN

AUTÓPIACOT
TARTUNK
A PIACTÉREN
A Magyar Madártani Egyesület emblémája

Városgondnokság Celldömölk

Celldömölk Város Önkormányzatának
17/1998. (IV. 1.) sz. rendelete

- Negyedévi helypénzjegy (szombati
árusításra):
a) Fedett piactér (csak élelmiszer-árusításra)
600 Ft/m
b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület
I. díjzóna
840 Ft/m
II. díjzóna
720 Ft/m
- Negyedévi helypénzjegy (csütörtöki és szombati árusításra)
a) Fedett piactér (csak él cl mi szer-árus ításra)
1200 Ft/m
b) Sátrak, asztalok által elfoglalt
I. díjzóna
1800 Ft/m
II. díjzóna
1560 Ft/m
- Negyedévi helypénzjegy napi árusításra:
a) Fedett piactér (csak élelmiszer-árusításra)
4200 Ft/m
2. Havi helypénzjegyek
napi árusításra:
a) Fedett piactér (csak éle Imiszer-árus ításra)
2400 Ft/m
3. Napi helypénzek:
a) Fedett piactér
- élelmiszer esetén
150 Ft/m'
- nem élelmiszer esetén
250 F t / m
b) Sátrak, asztalok által elfoglalt terület:
I. díjzóna ,
125 F t / m
II. díjzóna
125 F t / m
c) Földről történő árusítás esetén
'
125 Ft/m
d) É l ő baromfi darabszámra: napos
6 Ft/db
12 Ft/db
vágásérett
(2) Szállító és tároló eszközök (ketrecek után):
a) rekesz 5 kg-ig, kosár
75 F t / m
b) láda, batyu, zsák. rekesz 5 kg-on felül
100 Ft/m
c) hordó, kád
125 Ft/m
(3) Koszorú, nagyságrendtől függően (db):
- kicsi
18 Ft/db
- közepes
24 Ft/db
-nagy
30 Ft/db
(4) Jármüvek
után:
a) tehergépkocsik, vontatók
300 Ft/m
b) személygépkocsi
200 Ft/m
c) motorkerékpár
50 Ft/m
d) kisebb j á r m ű
(kerékpár, moped, segédmotoros kerékpár)
25 F t / m
2

2

az Á d á m J e n ő Z e n e i s k o l á b a n fizetendő térítési d i j a k r ó l szóló
16/1997. ( I V . 2.) sz. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

2

2

Az Ádám J e n ő Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló ren
delet az alábbiak szerint módosul:

2

2

I-§

2

A rendelet 3. §-a az alábbira változik:
Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott szolgáltatások egy
tanévre szóló térítési díját a következők szerint állapítja meg:
- 18 éven aluli tanulók esetében:
3000 Ft.
- 18 éven felüli tanulók esetében:
4000 Ft,
melyből 1000 Ft a hangszerhasználat! díj.
2. §

2

;

2

2

A rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbira változik:
(1) A képviselő-testület a tanulmányi eredménytől függően az aláb
bi kedvezményeket biztosítja.
a) 18 éven aluli
tanulóknál:
- j e l e s (4,5-5) tanuló esetében fizetendő:
1600 Ft/év
- j ó (3,5-4,4) tanuló esetében fizetendő:
1800 Ft/év
- közepes (2,5-3,4) tanuló esetében
fizetendő:
2000 Ft/év
b) 18 éven felüli
tanulóknál:
- j e l e s tanuló esetében
fizetendő:
2200 Ft/év
- j ó tanuló esetében
fizetendő:
2600 Ft/év
- közepes tanuló esetében
fizetendő
3000 Ft/év
Saját hangszer hiányában 1000 Ft hangszerhasználati díjat kell
fizetni.

2

2

2

2

2

2

3. §

2

Ezen rendelet 1998. szeptember l-jén lép hatályba.

2

Celldömölk, 1998. április 1.

3-§

Baranyai AtMIáné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

Celldömölk Város Önkormányzatának
18/1998. (IV. 1.) sz. rendelete
a v á s á r o k r ó l és p i a c o k r ó l szóló, t ö b b s z ö r m ó d o s í t o t t
43/1995. ( X I I . 20.) sz. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

Baranyai Attiláné d r .
jegyző

M a k k o s István
polgármester

Celldömölk város Önkormányzatának
19/1998. (IV. 1.) sz. rendelete
az ö n k o r m á n y z a t i tulajdonban lévő l a k á s o k és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló m ó d o s í t o t t
10/1994. ( V . 4.) sz. ö n k o r m á n y z a t i rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

M
A rendelet 2. §-a az alábbira módosul:
(1) Celldömölk városban a piacok és vásárok fenntartásával, az
árusítóhelyiség hasznosításával kapcsolatos üzemeltető feladatokat a
Városgondnokság látja el.
2. §
A rendelet 8. §-a az alábbiakra módosul:
Vásárokon és piacokon alkalmazható helyfoglalási díjak:
(1) Helypénzjegyek:
1. Negyedévi helypénzjegy (csütörtöki
árusításra):
a) Fedett piactér:
840 Ft/m
(csak élei mi szer-árus ításra adható)
b) sátrak, asztalok által elfoglalt terület:
I. díjzóna (Koptik O. u. és a Széchenyi u.
dr. Géfin L . téri járdával érintkező területek)
1200 F t / m
I I . díjzóna (Korona-sarok belső területe,
használtcikk-piac területe)
1080 F t / m

Ez a rendelet 1998. május l-jétől lép hatályba.
Celldömölk, 1998. április 1.

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ön
kormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint m ó 
dosítja:
1. §
A rendelet 5. sz. mellékletéből a 9. pont alatt megjelölt Széchenyi
u. 46. sz. ingatlan átkerül a 4. sz. mellékletbe. A , k i nem jelölés
indoka": szakember-lakás.
2.§

2

Ez a rendelet 1998. május l-jén lép hatályba.
Celldömölk, 1998. április 1.
2

2

Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

11
Ötvenéves az Országos

Mentőszolgálat

A celldömölki mentőállomás története (1.)
„Ti Emberek! Vagytok

együtt,
mint barátok,
tehát segíteni egymást
kívánjátok!
Akinek ma voltál
megszabadítója,
majd holnap az lehet élted
megtartója.
Minden szükségtelen ember elmaradjon,
az orvosnak frissen valaki hírt adjon!"
(Kovács Mihály. 1820)

1930-1948
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ)
1948.. május 10-én történt megalakulása előtt
Celldömölk nagyközségnek és körzetének a
mentőéi látását már 18 éves múlt és tapasz
talat fémjelezte.
Vas vármegyében elsőként Celldömölkön
alakult meg 1930 júniusában a Vármegyék és
Városok Országos Mentőegyesületének a f i 
ókja, amit augusztus 8-án a főbíró jelentett a
belügyminiszternek. Élére 22 tagú bizottsá
got választottak, akik mentőállomást állítot
tak fel, és dr. Maráczi Jenőt választották meg
mentőorvosnak. A bizottság néhány tagja
Olaszországban vásárolt egy hathengeres, 45
lóerős Magosix motorral ellátott mentőautót,
amit a Kolozsvár u. 2. sz. alatti tűzoltó szer
tárban helyeztek el. Az épület emeleti részén
egy szolgálati lakást alakítottak ki Marosi Fe
renc gépkocsivezető részére, akinek felesége
- a lakásért cserébe - állandó telcfonügyelctet látott el. A mentőket dr. Fritz Artúr buda
pesti igazgató képezte ki néhány nap alatt az
akkori közalkalmazottakból: tűzoltók, rend
őrök, kézbesítők stb. A főszolgabíró 1931ben szólította fel a községeket a belépésre. A

tagdíj ezer lelkcnként 25 pengőt tett k i . Vá
laszul 20 kisközség megtagadta a belépést,
egyes szegényebb falvak helyett pedig a Vár
megyei Számvevőség állított be költségvetési
segélyt.
A V V O M E celldömölki fiókját 1934. ja
nuár 16-án kirendeltséggé alakították át. Ek
kor Vas vármegyében még egyedül Celldö
mölkön volt V V O M E mentőállomás. A kör
nyező falvak passzivitása miatt keletkezett
deficitet a VVOME-központ egyenlítette k i .
A harmincas évek derekára kb. évi 1000 pengő
helyi költségvetéssel és vármegyei támogatás
sal tudtak működni. A celldömölki kirendeltség
állománya 1939-ben a következő volt: 1 men
tőautó, 2 gépkocsivezető, 9 mentő.
Az elsősegély és az üzemi balesetet szen
vedettek szállítása díjtalan volt, a biztosí
tottak szállítását a biztosítóintézetek fizették,
de léteztek úgynevezett magánbetegek is,
akik több mint 1 pengőt fizettek kilomé
terenként. A nyilas uralom - szerencsére Celldömölk egészségügyében nem hagyott
említésre érdemes nyomot. Celldömölköt
1945. február 13-án szőnyegbombázás érte,
de az egészségügyi dolgozók derekasan
helytálltak és bevárták a harcok 1945. márci
us 27-ei befejeződését.
A mentők munkájához nagyon jő hátteret
biztosított a kórház és az önkéntes tűzoltóság.
A Kiscell-Kemenesalja Kórház 1896-ban ala
kult meg, amelynek fejlődése a helyi kiváló
ságoknak köszönhetően megállíthatatlanul
felgyorsult, 1948-ban már önálló sebészeti,
belgyógyászati, szülészeti és nőgyógyászati.

valamint ragályosztálya volt, sőt Tüdőbeteg
gondozó Intézet működött. Az Önkéntes Tűz
oltóegylet 1885. augusztus 3-án alakult meg
Celldömölkön, amely mind a mai napig az elöl
járóság támogatásával, önkéntes formában mű
ködik, 1930-tól 1953-ig laktanyájukat, garázsu
kat is megosztották a W O M E , illetve az
OMSZ állomásával és állományával.
(Folytatjuk)
Mihók Tamás
mentőápoló

Postákon a POSTÁMAT
A készpénzforgalom visszaszorítására irányuló kormányzati döntések közvetve siettetik a bankkártyák
és az ezekhez kapcsolódó technikai eszközök elterjedését. Ugyanakkor az ország számos településén
nincs bankfiók vagy ATM-automata, így a vidéken élő kártyabirtokosok többsége nem juthat köz
vetlenül a pénzéhez. Fentiek tudatában a Magyar Posta Kísérleti jelleggel 1996-ban tizenöt POS
terminált (kártyaleolvasó berendezést) helyezett üzembe, majd 1997-ben ezek számát ötszázra növelte.
A sikeres próbaüzem, valamint az állam állal nyújtott beszerzési támogatás segítségével a posta
ez év áprilisától az ország több mint 3200 postáján nyújt lehetőséget a P O S T Á M A T szolgáltatásra,
amelynek segítségével a bankkártyabirtokosok bankszámlájukról készpénzt vehetnek fel.
A P O S T Á M A T (azaz a POS terminál) működése a készpénzfelvételi automatákéhoz hasonlít, azzal
a különbséggel, hogy itt a tranzakciót a terminált kezelő munkatársunk segítségével bonyolíthat ja le
az ügyfél. A terminálhoz egy ügyfélbillcntyűzet csatlakozik, amely biztosítja, hogy a kártya tulajdo
nosa az azonosításhoz és a művelet elvégzéséhez szükséges PIN-kódot megadja. A felvenni kívánt
összeg mértékét a posta nem korlátozza, de a 450 ezer forintot meghaladó tranzakciókat legalább egy
nappal előbb szükséges bejelenteni. A pénzfelvétel során felmerülő tranzakciós díjat az adott kártya
kibocsátó bank állapítja meg, a szolgáltatásért a postán
nem kell fizetni.
Jelenleg a posta a V I S A (Classic, Electron), EURO¬
CARD/MASTERCARD, CIRRUS és OTP B A N K 
PONT lógókkal ellátott kártyákat fogadja el.
A P O S T Á M A T ma
még alapvetően
kész
pénzfelvételre szolgál, de a tervek szerint a jövőben
befizetéseket és értékpapír-vásárlásokat
is lebonyolítI
fiatnak az ügyfelek. Emellett arra is lesz lehetőség, hogy
a klasszikus postai szolgáltatások
díját is kártyáról
egyenlítsék ki a kliensek. Ugyanakkor a posta a felhasz
nálható kártyák körének bővítését is tervezi.

APRÓ
HIRDETÉSEK
Polski Fiat 126 reális áron el
adó. Érdeklődni: 421-555. Cím:
Celldömölk, Liszt F. u. 24.
Boxer szuka - négy hónapos oltva, tetoválva eladó. Érdeklőd
ni: Celldömölk, Király J. u. 3.
Telefon: 06-60/491-374.
*
Hűtőláda, két éves. és családi
ház Magyargencsen eladó. Ér
deklődni: Celldömölk, Baross u.
12. Telefon: 95/420-597.
*
Autószerelés gyorsan, szak
szerűen, olcsón: Cím: Sitke,
Vadkert u. 16.
Autósbolt, nyugati autóalkat
részek. Szomraky u. 3. Telefon:
423-929.
Továbbra is várjuk olvasóink
apróhirdetéseit, melyeket a kivá
gott bonusz-szelvényen küldhet
nek be szerkesztőségünkbe.

Emlékünnepség
Nemes
keresztúron
'SZTORI
Öl

Bertha Bulcsúnak állított em
léket Nemeskeresztúr az író kemenesi tájon élő barátainak kez
deményezésére.
Bár Nagykanizsán született,
gyermekkora és felnőtté válása
ezer szállal kötötte a nagyszülők
nemeskeresztűri házához, amiről
számos írásában meghatódottan
vallott.
Emléktábláját bensőséges ün
nepség keretében május 6-án lep
lezték le a családtagok, a roko
nok, az ismerősök, a barátok és a
falu lakói jelenlétében. Nemes
keresztúr ezúttal irodalmi emlék
hellyé vált, gazdagítva Keme
nesaljának az országban szinte
egyedülálló
irodalomtörténeti
múltját, jelenét.
Fotó: Hetényi László
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Pályázati felhívás

Gróf Eltz Ferenc emlékére

Celldömölk Város Ö n k o r m á n y z a t a
nyilvános liciten értékesíti a 0194/48 hrsz-ú. 8040 n r
nagyságú, gyep (rét) elnevezésű külterületi ingatlanát.
(Az ingatlan a Rendező pályaudvarhoz vezető út,
az iparvágány és a Hunyadi u. vége által
közbezárt területen található.)

1998 áprilisában Bécsben, 75 éves korában elhunyt Eltz Fe
renc, a nemesdömölki Eltz família utolsó leszármazottja. Édes
anyja a régi főnemesi Szőgyény Marich család sarja volt, akit
gróf Eltz Károly vett feleségül.
Celldömölk környéki birtokaikon gazdálkodtak egészen az ál
lamosításig, és sokan emlékeznek még arra is, amikor az idős
gróf a még megmaradt sághegyi szőlőbe saját maga indult ka
pálni. Szerények és közvetlenek voltak, minden különösebb úri
allűr nélkül illeszkedtek bele a település közösségébe. Ferenc
gróf a gazdálkodás lehetőségének elvesztése után Budapesten
dolgozott geodétaként, majd 1957-ben - az osztrák állampolgár
ság megszerzése után - Ausztriába költözött, ahol haláláig élt.
Sokszor eljött Celldömölkre, minden alkalommal meglátogatta
a Horváth Elek utcában lévő Eltz-kastélyt, és szomorúan, nosz
talgiázva vette tudomásul annak romló állapotát. Álmodott arról,
hogy egyszer még felújítva, a régi állapotában láthatja ezt a szá
mára oly kedves épületet. De sajnos ez m á r nem adatik meg neki.
Nagyon segítőkész volt, érdekelte az ország sorsa, jövője, és
foglalkoztatta mindaz, ami Celdömölkkel volt kapcsolatos.

Kikiáltási ár: 300 F t / m

2

Az ingatlan tulajdonjogát a liciten részt vevők közül
az szerzi meg, aki a legmagasabb vételár
egy Összegben történő megfizetésére tesz ajánlatot.
A licit 1998. május 28-án 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében lesz.
További felvilágosítás a 95/421-833-as telefonszámon.

Nem „ők" telefonáltak...
A Sági úton balesetet szenvedett Benkőné Remport Lilla a Névte
lenül címmel megjelent glosszámmal kapcsolatban megkért annak
közlésére, hogy nem az Ő családjukból telefonáltak.
(Ez egyébként bennem, az írás szerzőjében fel sem merült.)
Völgyi László

AGRO EN-TA
MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ SZAKÜZLET
I F A , M T Z , Z E T O R , T Z - 4 K , alkatrészek, csapágyak,
ékszíjak, akkumulátorok ( P E R I O N )
GUMIKÖPENYEK
(IFA, MTZ)
Celldömölk, Nemesdömölki u . 2.
Tel.: 06/60/376-768
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.
Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768

Halála veszteség számunkra is, mert az ő élete is példa volt
arra, hogy számtalan megaláztatás után is ragaszkodhat valaki a
szülőföldjéhez.
Gróf Eltz Ferencet 1998. április 21-én a székesfehérvári csa
ládi sírboltban helyezték Örök nyugalomra.
Emlékezzünk rá j ó szívvel!

ALFÁTÓL A VOLKSWAGENIG - ALFÁTÓL A VOLKSWAGENIG

AUTÓSBOLT
Nyugati és japán személy- és
raktárról vagy rövid szállítási

Viszonteladóknak,

szerelőknek

teherautó-alkatrészek
határidővel!

kedvezmények!

9500 Celldömölk, Szomraky u. 3. • Telefon: 06-95-423-929
Nyitva: H - P : 08.30-16.30 óráig
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Celldömölki programajánló
10 órakor:
18 órakor:

17.30-kor:

7 órakor:
9 órakor:
10 órakor:
14.30-kor:
18.30-kor:

Alsósági Tavaszi Napok
Május 22., péntek
CIFRA PALOTA - óvodások rajzkiállításának megnyitója.
ALSÓSÁGI TAVASZI NAPOK '98 megnyitója, a Keme
nesaljái Művelődési Központ majorette csoportjának bemuta
tója, az alsósági óvodások műsora, a Berzsenyi Lénárd Álta
lános Iskola tanulóinak műsora, az alsósági ONO kórusának
bemutatója. Köszöntői mond: MAKKOS ISTVÁN, Celldö
mölk város polgármestere. Erdélyi Antal, az alsósági rész
önkormányzat vezetője.
UTCABÁL
Helyszín: az iparcikkbolt előtti tér. Zene: TREFF együttes.
Május 23., szombat
ZENÉS ÉBRESZTŐ az Ádám Jenő Zeneiskola Fúvósze
nekarának közreműködésével.
UTCÁK, TEREK labdarúgó-bajnokság a Berzsenyi iskola
sportpályáján.
„PIPEC" asztalitenisz-bajnokság az alsósági evangélikus
gyülekezet szervezésében.
FÚVÓSTALÁLKOZÓ A SÁGHEGYEN
Helyszíne: Sághegy Fogadó melletti parkoló.
ATN '98 GÁLAMŰSOR a Berzsenyi Lénárd Ált. Isk. peda
gógusainak és diákjainak közreműködésével.

Május 24., vasárnap
10 órakor: SÁGHEGY KUPA - birkózó bajnokság.
16 órakor: ALSÓSÁG-SIMASÁG labdarúgó-mérkőzés,
megyei II. bajnoki forduló.
19 órakor: ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
az alsósági katolikus templomban.
Közreműködik: az Ádám Jenő Zeneiskola fúvőszenekara.

Az Eötvös iskola programja
Május 25-én: EÖTVÖS LORÁND MEGYEI FIZIKAVERSENY
Helyszín: főépület
13.30-kor: ünnepi megemlékezés, a dombormű megkoszorúzása
14 órakor: a verseny kezdete
kb. 16 órakor: a verseny eredményhirdetése
Május 30. HÓSÖK NAPI FUTÁS ÉS GYERMEKNAP
(Megemlékezéssel összekötött sportrendezvény)
8.30-kor: megemlékezés, koszorúzás.
Köszöntőt mond: MAKKOS ISTVÁN polgármester, a ren
dezvény védnöke.
9 órakor: start.
10 órakor: gyermeknapi rendezvény a Leier és Társa cég előtti téren.

Ádám Jenő Zeneiskola
Május 19-e és 26-a között szülői értekezleteket tartanak
hangszeres szerepléssel egybekötve, amely az év végi vizsga
egyik része.

Közlekedési ismeretekben országos első: Hodvogner Zoltán
A Gáyer iskolában folyó köz
lekedési ismeretek oktatásáról
már informálódhattak olvasóink
lapunkból. Megírtuk azt is, hogy
tanulójuk, Hodvogner Z o l t á n a
közlekedési ismeretekből rende
zett megyei versenyen első he
lyezett lett. Azóta lebonyolítot
ták már az országos döntőt is,
ami szép celli sikert hozott,
ugyanis Zoltán ott sem talált le
győzőre, és országos bajnok lett.
Öt mutatjuk most be a vele k é 
szült beszélgetéssel.
- Hetedikes voltam, amikor
Kondlcs Balázs tanár úr arra
Ösztönzött, hogy mélyedjek bele
egy kicsit jobban az anyagba,
mert lesz egy városi verseny, és
azt szeretné, ha én képviselném
az iskolát. Akkor nem egészen si
kerültek a dolgok, csak negyedik
lettem a városin. Ez azonban nem
szegte a kedvemet. Idén igyekez
tem alaposabban
felkészülni.
Meg is lett az eredménye. A vá
rosin harmadik lettem, majd
megnyertem a megyei versenyt.

- Gondolom, azért ez nem volt
Uyen egyszerű...
- Nem bizony. A versenyeket
rengeteg tanulás, készülés előzte
meg. Balázs bácsi nagyon sokat
segített mindenben. Nem mon
dom, hogy a kezdeti negyedik,
majd a harmadik hely egy kicsit
nem szegte a kedvemet, de úgy
voltam, hogy szerettem volna
megmutatni az iskolámnak m é g
mielőtt kimaradok, hogy nem
voltam itt hiába.
-Milyen volt az országos dön
tő?
- Három napos volt, Bükön
rendezték. A programba a ver
seny mellett belefért egy kiadós
fürdőzés, és egy kőszegi kirándu
lás is. Maga a verseny KRESZből, technikatörténeti, elsősegélynyűjtási, hibaelhárítási isme
retekből és ügyességi részből
állt
-Mi ment könnyen, mi volt ne
hezebb?
- Talán a KRESZ elméleti ré
sze volt a legnehezebb, az első

Központi orvosi ügyelet

Köszönjük!

Cím: Csontváry-patika • Telefon: 95/423-742

A Mozgássérültek Vas M e 
gyei Egyesülete celldömölki he
lyi csoportjának április 30-án j ó 
tékonysági műsort adott a Gáyer
Gyula Általános Iskola irodalmi
színpada Némcthné Őri Irma ta
nárnő vezetésével.
Közreműködött Oláh László
előadóművész, Wendler M a g 
dolna és Wendler Ibolya zeneta-

JÚNIUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

segély a legkönnyebb. A legélvezetesebb pedig az ügyességi fel
adat volt.
- Mit kaptál az első helyezé
sért?
- Serleget, kerékpárt, számo
lógépet, társasjátékot, könyve
ket, szóval sok j ó és hasznos
ajándékot. De nekem a legértéke
sebb az első hely elnyerése volt.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

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

Kovács Zoltán
Frommer Barnabás
Szabó Ildikó
Pánykó Magdolna
Gonda Péter
Nagy János
SükÖsd Éva

Hajba Dezsőné
Novozánszky Ferencné
Hajba Dezsőné
Tompa Kálmánné
Novozánszky Ferencné
Hajba Dezsőné
Novozánszky Ferencné

- Nyolcadikos vagy. Hogyan
tovább?
- Elég jól megy a tanulás. Fel
vételt nyertem egy győri gazda
sági szakközépiskolába, a j ö v ő
tanévtől ott fogok tanulni.
A felkészülést irányító K o n dics Balázs tanár úr elmondta,
hogy Zoli nagyon komolyan vet
te a feladatot. Az iskola mindent
megtett, hogy megfelelő hátteret
biztosítson a munkához. Amikor
megszűnt a ligeti KRESZ-park,
azonnal „lépeti" az iskolaveze
tés, és biztosította a napi kapcso
lattartást is Zoltánnal, de ehhez
kellett a kollégák segítő szándé
ka is.
- Megkaptuk az összes számí
tógépes programot, ami szüksé
ges volt. Személy szerint sokat
segített Bóka Ferenc kollégám,
Mihók T a m á s a mentőállomás
ról, a gyakorlati felkészítésben
pedig a szombathelyi Ritmo K f t .
- mondta a tanár úr.
Völgyi L .
Fotó: Hetényl L.

námők, Budapestről. Nagyon jól
esett nekünk, hogy szabadidejü
ket e nemes cél érdekében felál
dozták. Külön köszönetet mon
dunk a Kemenesaljái Művelődési
Központ vezetőjének és munka
társainak, hogy szervezésükkel
segítették ezt a kellemes estét lét
rehozni.
Hálánkat fejezzük k i minden
önzetlen adakozónak.
Holpert Jenőné
csoport, titkár

UJ K E M E N E S A L J A

In memóriám Garam Zoltán
Ismét elhunyt egy lelkész, aki
nem kevesebb, mint 45 évig
szolgált Kemenesalján. Nevét
elsősorban Bobán, Nemeskocsban és Kemenespálfán ismerik,
hisz életének és szolgálatának
pontosan felét itt töltötte el.
1908. jűlius 3-án született a
Tolna megyei Medinán. Elemi
iskoláit Sárszentlőrincen, k ö 
zépiskoláit a bonyhádi evangé

likus gimnáziumban végezte.
1926—30-ig a pécsi, majd a sop
roni Hittudományi
Egyetem
hallgatója. Teológiai szigorlata
ira készülve 1 évet tölt az erlangeni és a rostocki egyetemen. In
nen hazatérve 1931. augusztus
20-án Bonyhádon dr. Kapi Béla
püspök lelkéssszé avatja. Ezt
követően 1 évig segédlelkész
Sopronban, majd újabb teoló

Búcsú Pista bácsitól
Május 5-én vettünk végső bú
csút Celldömölk egy közismert
alakjától, Pukler Istvántól. Attól
a Pukler Istvántól, akinek szere
tett családján kívül még egy nagy
famíliája volt: a sportot, a labda
rúgást szeretők nagy családjához
tartozott.
Pukler Pista bácsi 1934-ben,
19 évesen jegyezte el magát a
labdarúgással, akkor lett igazolt
labdarúgója szülővárosa csapatá
nak, a Sárvári SE-nek. A sors
1936-ban a tiszavirág életű Ság
hegyi Bazaltbányász SE-hez ve
zérelte. Itt a Csercsics - Géczi,
Süle - Horváth, Pukler, Zsirai Nagy, Biró, Pajor, Ládonyi, Pá
pai összeállítású csapatban egy
szép esztendőt töltött el, majd
visszakerült Sárvárra. Az SBSE
Celldömölkön játszotta mérkőzé
seit, így Pukler Pista játékát jól
ismerték a CVSE vezetői, szur
kolói. 1940-ben sikerült a vas
utas csapatnak Pista bácsit leiga
zolnia. 1940. március 17-én Sop
ronban mutatkozott be az akkori
bajnokcsapat, a Selyemipar SE
ellen. Celldömölkön március 3 1 én, a SOTEX elleni mérkőzésen
láthatták először játszani a kéksárgák hívei. A mérkőzést a Kéri
- Tarczi O., Szombathelyi Döbröntei, Pukler, P o ó r - S o m o 
gyi. Simon, Hubert, Süle B., Bu
dai összeállítású CVSE 6:0
arányban megnyerte. Tagja volt
az 1940-41-es bajnoki szezon
ban bajnokságot nyert CVSE
csapatának, amelyből most már
csak egy játékos él.
A I I . világháború után újra
szülővárosa csapatát erősítette,
de Celldömölkön nem felejtették
az ő játékát. 1947 nyarán sikerült
újra
Celldömölkre
csábítani,
most m á r végérvényesen hűséges
polgára lett a városnak. Ettől
kezdve játékával, felejthetetlen
góljaival vasárnapról vasárnapra
szórakoztatta a nézőket. Nagy
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ban hozzájárult ahhoz, hogy a
CVSE 1948-ban először került
fel az N B Ill-as bajnokságba.
Celldömölkön 1948. szeptember
5-én mutatkozott be a Varga J. Marton, Tóth - Kiss L . , Pukler,
Németh I I . J. - Pék, Kiss I I . . M ó rocz, Nyirő, Kiss I I I . összeállítá
sú csapat, amely 5:3 arányban
győzte le a Zalaegerszegi Vas
utas SE-t. A zalaegerszegi csapat
hálóőre Horváth György, később
a Haladás és FTC kiváló kapusa
volt, akinek kapujába háromszor
talált be Pista bácsi a mérkőzés
folyamán.
Az N B I I I megszüntetésével
egyidŐben, 1950 decemberében
hagyta abba az aktív játékos pá
lyafutását, s 1951-ben a Loko
motív névre átkeresztelt vasutas
csapat labdarúgó-szakosztályá
ban mint sportvezető vállalt fel
adatot. Volt játékvezető, labdarú
gó
szakosztályvezető,
sport
egyesületi elnökhelyettes, a járá
si sporttanács elnökségének tag
ja, sőt 1953-ban még egyszer, és
most már tényleg utoljára, újra
futball-mczl öltött, és bajnokság

giai tanulmányokat folytat a lip
csei egyetemen. 1933 májusától
Kőszegen előbb segéd-, majd
helyettes lelkész. 1934. novem
ber 4-től Bobán szolgál. Mint it
teni helyettes lelkészt hívja meg
a gyülekezet rendes lelkésznek.
Beiktatása 1935. március 15-én
történik meg. Itteni szolgálata
mellett előbb iskolavizsgáló lel
kész, majd 1947-től egyházme
gyei felügyelő. 1946-tól előbb a
kemenesaljai, majd a vasi egy
házmegye pénztárosa.

hoz segítette a Celldömölki V ö 
rös Meteor megyei I I . osztályú
csapatát.
Pista bácsi három évtizedig
volt a vasutas sportegyesület tár
sadalmi munkása. Önként vállalt
sportmunkáját mindig lelkiisme
retcsen és precízen látta el. A
sportban tisztességes, becsületes,
sportvezetőként tisztelték és sze
relték. Sportmunkájáért többször
részesült elismerésben, melyek
közül kiemelném a Testnevelés
és Sport Érdemes Dolgozója or
szágos kitüntetését, valamint
sportegyesületének legmagasabb
elismerését, az örökös dísztagsá
got.
Pista bácsi igazi sportem
berként, az egyesületéért fárado
zó, valaha kitűnő játékosként,
labdarúgó-bajnokaként érdemel
te k i az egyesület legmagasabb
elismerését, melyet 1992-ben a
Vác elleni Magyar Kupa mérkő
zés előtt vehetett át hat sportbaráljával együtt, akik közül most
már negyedikként ő is a túlvilágiak csapatát erősíti.
1981-ben köszönt le sporttiszt
ségeitől, és adta át a helyét a fia
talabb sportvezetői generáció
nak. Pista bácsi azonban nem for

Felesége, Harsányi Sarolta
ugyanitt a gyülekezet kántora.
H á r o m gyerekük születik. A
legidősebb - Béla - okleveles
gépésztechnikus. Éva lányuk dr. Szűcs T a m á s n é dr. - a Ma
gyar Nemzeti M ú z e u m avarkor
ral foglalkozó régésze. Gyöngyi
lányuk pedig kertészmérnök. 45
évi szolgálat után hagyta el Bobát, és költözött Budapestre.
Életének hátralevő részét itt töl
tötte. 90 éves korában érte a ha
lál.

dított hátat sem egyesületének,
sem pedig az általa nagyon sze
retett labdarúgásnak. Ha tehette
és egészsége engedte, hétről hét
re ott volt a labdarúgó-mérkőzé
seken, jóban és rosszban kitartva
szorított a celli csapat sikeréért.
Ha el-elmaradt egy-egy mérkő
zésről, aggódva érdeklődtünk
hogylétéről. O mindig megnyug
tatott bennünk: köszöni megvan,
nincs semmi baj.
Még néhány hete ott állt meg
szokott helyén, a játékoskijáró
mellett, s félidőben együtt örven
deztünk a mai csapat játékán. S
most fájó szívvel búcsúzni va
gyunk kénytelenek, itt hagyott
bennünket Pista bácsi, aki tartal
mas életet élt, nevét pedig örökre
beírta Celldömölk város sporttör
ténetébe. Drága öreg Csín! Bú
csúznak Tőled a meg élő játékos
társaid, volt sportvezető barátaid,
valamint azok a labdarúgók, aki
kért mindig kiálltál, értük sokat
lobbiztál a munkahelyeken. Bú
csúznak a CVSE mai vezetői,
sportolói és szurkolói. Isten ve
led, nyugodj békében.
A CVSE nagy családja nevé
ben:
Tarrósy Imre

Pukler Pista bácsi (balról) és az 1968. évi megyei bajnokságul nyert vasutas csapat
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<0> SPORT 4> eredmények - események <C> SPORT

Mérkőzésről mérkőzésre
C V S E - A n t ó k N y o m d a - B e t k a - M Á V D A C 2-0 (0-0)
Celldömölk. 1200 néző. Vezette Lévai Sándor (Ajka) pj. N é m e t h .
Caál
Celldömölk: Szép - Latyák, Csákvári. Bodor, Stiber - Győrvári,
Dobány, Bognár, Elekes - Cserna, Csertán. Edző: Sebestyén Attila.
Bctka-MÁV DAC: K . Szabó - Baka, Erős. Kiss T.. Reizner - Takács.
Mészáros. Farkas, Kiss F. - Major, Pukler. Edző: Tenk Balázs.
Csere: Bodor helyett Lengyel a szünetben. Győrvári helyett: Nagy
L az 57., Kiss F. helyett Moroszlai az 58.. Major helyett Csöngető a
73., Erős helyett Németh a 75., Cserna helyett Molnár a 85. percben.
Sárga lap: Mészáros labdaelrúgásért a 37., Kiss T . lökésért a 40.,
Farkas rúgásért a 49. percben.
Kiállítva: Mészáros második sárga lapért az 55. percben.
Szögletarány: 15:4 (11:2)
Szabó Ferenc, a csapat technikai vezetője: Ha valamikor, akkor
most tényleg biztos győzelmet láthattunk.
A mérkőzés kezdete előtt a hajnalban elhunyt volt
CVSE-játékosra,
sportvezetőre, Pukler Istvánra emlékeztek egyperces
gyászszünettel
játékosok, vezetők,
szurkolók.
3. perc: Kimaradt az első cclli helyzet. Csertán szépen ment el a
jobboldalon Bognár labdájával, lövését a kapus kiejtette, de az ismét
lésnél közelről kapu fölé durrantott a csatár.
11. perc: Bodor indította j ó labdával Elekest, aki kissé kivárt, s így
a kivetődő K . Szabó leszedte a pettyest a lábáról.
24. perc: ígéretes helyzetből a sokadik szabadrúgását végezhette
el a celli csapat, de akárcsak az előzőket, ezt is az utcán álló nézők
közé lőtték.
36. perc: A vendégcsapat először veszélyeztette a celliek kapuját,
s majdnem gólt ért el. Szöglctrúgásból a győri játékos fejesét Szép
kapus remek vetődéssel tudta a jobb sarokból kitornázni. A labda
visszakerült a csatárhoz, aki egyből kapura továbbította azt, de lövését
Szép kapus visszavetődve bravúrral hárította.
Balogh Zsolt, a CVSE elnökségének tagja, volt kitűnő labdarúgója:
Gyengén játszik a csapat, a széleken nem látunk játékot.
54. perc: A második félidő első nagy gólhelyzete Győrvári előtt
adódott, de közelről a kapu mellé emelt.
55. perc: Stiber futott fel a bal szélen és lőtte kapu elé a labdát,
melyről Csákvári. Lengyel és Dobány is lemaradt egy hajszállal.
58. perc: A nagy kedvvel játszó Elekes siklott át a M Á V - D A C
védőin, de K . Szabó bravúrral szedte le lábáról a labdát.
64. perc: Végre megszületett a celliek vezető gólja. Csákvári tört
ki középen egy labdával, és 30 méteról kapura lőtt. Lövése a védőkről
Dobány elé került, aki látványosan, sarokkal a jó helyzetbe került
Csertán elé perdített. Ő élt a felkínált lehetőséggel és 8-10 méterről
a hálóba továbbította a labdát (1-0).
65. perc: A győri Reizner alaposan ráijesztett a celli szurkoló
táborra, 30 méterről nagy erővel bombázott egy szabadrúgást a bal
felső sarok felé. M á r mindenki a hálóban látta a labdát. Nem így
szép kapus, aki ritkán látható robinzonádda! kitenyerelte szögletre
a labdát.
69. perc: Csertán óriási gólhelyzetben a jobb oldali kapu fára emelte
a labdát, amely visszapattanva K . Szabó ölében halt el.
75. perc: Ritkán látható jelenetnek volt szemtanúja a nézősereg.
Az egyik győri védő kapásból fejen találta a közelében tartózkodó
Lévai játékvezetőt, aki a földrezuhant. Annyi lélekjelenléte maradt,
hogy sípjával földön fekve megszakította a játékot és ápolást kért. A
két csapat gyúrója rohant segítségére.
83. perc: Végleg megnyugodhattak a celli csapat szurkolói. A jobb
oldalon felfutó Dobány labdája az ellenkező oldalon érkező Cserlant
találta meg, aki egyből a bal sarokba továbbította azt úgy, hogy a
kitűnően v é d ő K. Szabó még bele tudott érni, de már a góltól nem
sikerült kapuját megvédeni (2-0).
Sebestyén Attila, a csapat edzője: A gólínséges első félidő után
nehezen kaptunk lábra, de végül felpörgött a csapat és biztosan nyerte
a találkozót.

Előmérkőzés: CVSE-Antók Nyomda ifj.-Betka-MÁV D A C i f j .
6-0 (2-0). B A R Á T H - M Ó R O C Z T. - S O M O G Y I , N A G Y (Sebes
tyén), M Ó R O C Z R. - S Z A B Ó Sz. (Major), S Z A B Ó A . (Németh),
S Z A B Ó L . (Csőre) - KUNOS (Vass), O R S Ó S , N Y Á R I . Edző: Boznánszky Gábor. Góllövő: Orsós (2), Nyári (2), Szabó A., Szabó Sz.
K ö r m e n d - H o n d a S t o j t i c s - C V S E - A n t ó k Nyomda 0-2 (0-1)
Körmend, 400 néző. Vezette Horváth G.
Körmend: Kártyás - Horváth, Jóna, Gőcze, Somlai - Bogár, Grényi, Marton, Koczor - Kocsis, Csillag L . Edző: Marton Ferenc.
Celldömölk: Szép - Latyák, Csákvári, Bodor, Stiber - Győrvári,
Orsós, Bognár, Lengyel - Pécz, Csertán. Edző: Sebestyén Attila.
Csere: Bognár helyett Nagy I . a 30., Kocsis helyett Benkő, Somlai
helyett Csillag P. a szünetben, Gőcze helyett Joó az 53., Csertán
helyett Molnár a 70., Győrvári helyett Cserna a 83. percben.
Sárga lap: Bognár reklamálásért a 30., Latyák szabálytalan szere
lésért a 72. percben.
Kiállítás: B e n k ő a játékvezető megsértéséért az 57. percben.
Szögletarány: 1:15 (0:11).
10. perc: Lengyel a bal oldalon felfutó Stiber elé ívelte a labdát,
aki betört a 16-oson belülre, de lövés helyett a még jobb helyzetben
lévő Csertánhoz játszott. Csertán túlfutott Stiber beadásán, így
visszafordulva akarta a labdát kapura ollózni, de az elkerülte a kaput.
25. perc: Bodor a körmendi térfél közepéről remek labdával indí
totta Lengyelt, aki védőjét faképnél hagyta, de lövés helyett most
Péczhez játszott, aki az üres kapu mellé pörgette a forintos lasztit.
38. perc: A fiatal középpályás. Győrvári a labdát mesterien ívelte
át a bal oldalra, amit Nagy I . előrevetődve, felhőfejessel küldött ka
pura, de az a felső lécről kivágódott a mezőnybe.
40. perc: Pécz egy csellel becsapta ellenfelét és a jobb oldalról az
ellenkező oldalra. Lengyelhez továbbított, aki megcélozta a jobb sar
kot, de Kártyás k i tudta öklözni a lövést. Pechére azonban a labda
Lengyelhez pattant, aki most középre ívelte azt. A labda a nagy ka
varodásban Pécztől Latyakhoz került, aki egyből kapura perdített, de
a körmendi kapus a lövést szögletre tudta spárgázni.
42. perc: Megtört a jég. Csákvári saját térfeléről indította el
hosszú labdával Lengyelt, aki elfutott a bal oldalon és az alapvonal
közeléből középre ívelte a labdát, melyet Pécz öt méterről a hálóba
fejelt (0-1).
49. perc: A kaputól 30 méterre, a jobb oldali partvonal mellől
szabadrúgást ívelt a kapu elé Győrvári. A labda Orsós fejéről Latyák
elé esett le, akt a lövés pillanatában szép fehér cipőjében elcsúszott,
de azért eltalálta valahogy a labdát, amely a meglepett kapus mellett
a jobb kapufa belső lapjáról a hálóba pattant (0-2).
63. perc: A mérkőzés legszebb támadását vezette a celli csapat
Nagy István a jobb oldalon felfutó Győrvárihoz játszott, akinek remek
beadást egy még remekebb fejessel küldte Lengyel kapura, de a labda
Kártyási feje felett a kapufáról kivágódott a mezőnybe.
64. perc: Kétszer is eltalálták a CVSE támadói a kapufát, de az
üres kapuba nem találtak be.
77. perc: Stiber szépen futott el a bal oldalon és 18 méterről lövésre
szánta cl magát. Hatalmas lövése most a felső lécről vágódott a me
zőnybe.
82. perc: Bodor is megpróbálkozott egy távoli lövéssel. A lapos
lövés Kártyás előtt kellemetlenül megpattant, és így az róla a felső
kapufára csattant, de a védők kétségbeesetten szögletre tudtak men
teni.
91. perc: A védekezésről elfeledkezett celli védelem mellett szépítési lehetőséget hagyott ki a hazai csapat. A mérkőzés folyamán ez
az egyetlen gólhelyzete volt a körmendieknek. Egy jobb szélről be
adott labdát a jól érkező Csillag P. öt méterről csúnyán mellé durran
tott.
Előmérkőzés: Körmend ifj.-Celldömölk ifj. 0-7 (0-1). CVSE: Baráth - Mórocz T. - Somogyi (Balhási), Nagy (Németh), Mórocz R.
(Csőre) - VASS, Szabó A. (Major), Szabó L . , S Z A B Ó Sz. - KUNOS,
Nyári. Edző: Boznánszky Gábor. Góllövők: Kunos (2), Vass (2),
Nyári, Major, Szabó A. 1 l-esből.
-tim-
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LABDARÚGÁS
MEGYEI I. OSZTÁLY
A 28-29. fordulóban 100 százalékos teljesítményt nyújtottak a csapa
taink. A Kemenesalja 8 gólt lőtt a nagyrákosiak kapujába, ami még alsóbb
osztályú csapatok ellen is ritkán esik meg.
Csörötnek-Jánosháza 0:1 (0:1) - Csörötnek, 350 néző, vezette: Sáry
F. Csörötnek: Kocsis - Soós M„ Petrovics, Laczó (Kakas), Kovács J. Papfalvi, Kársai, Nagy - Soós A.. Krajczár, Kovács A. Játékos-edző:
Merkli József. Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács T., Varga Rétfalvi Horváth J., Pintér, Horváth R. (Verebélyi). Hermann (Takács Zs.) - Kiss
(Lenorics). Bors. Edző: Józsa Sándor. Nagy iramú, jó színvonalú mérkő
zésen a jobb csapatjátékot nyújtó vendégcsapat megérdemelte a győzel
met. Góllövő: Hermann. Ifi: 2:2.
Kemenesalja-Csempeszkopács-Pamut 3:1 (3:0) - Vönöck, 150 né
ző, vezette: Pusztai. Kemenesalja: Horváth (Lampárt) - Nagy, Sebestyén,
Huszár - Dénes, Fenyő, László, Varga. Szálai (Princzes) - Rúzsa, Berta
(Kóbor). Edző: Marsai József. Csempeszkopács: Holbok - Wágner, dr.
Rajki, Malomsoki - Kovács T., Tóth. Gombos, Ráesik (Sinkó)-Vertelics
- Takács (Kovács J.) Pados. Edző: Bencsics Tibor. A jól játszó hazai
csapat már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát. Góllövők:
Sebestyén (2). Rúzsa Ül. Sinkó. Ifi: 1:2.
Jánosháza-Csémpeszkopács 2:1 (1:0) - Jánosháza, 250 néző, vezet
te: Lóránih. Jánosháza: Szenté - Lacti, Takács T., Varga Rétfalvi Horváth, Pintér, Takács Zs. (Závecz.), Hermann (Csapó) - Venorics (Ve
rebélyi), Kiss. Edző: Józsa Sándor. Pamut: Biró - Wágner, Malomsoki,
dr. Rajki, Takács - Döbör, Kovács A„ Kovács J. - Pados, Sinkó, Gáspár.
Edző: Bencsics Tibor. Nagy küzdelemben Kiss A. gólratörő játékának
köszönhető a hazai csapat győzelme. Góllövők: Kiss (2), ill. Pados, Ifi:
0:2.
Kemenesalja-Nagyrákos 8:2 (3:1) - Vönöck. 150 néző, vezette: Ráduly R. Kemenesalja: Horváth - Nagy. Sebestyén, Huszár (Döbrönte) Dénes (Berta), Fenyő (Kóbor), Varga Szálai - Princzes, Rúzsa, Fűzfa.
Edző: Marsai József. Nagyrákos: Czeglédi - Bohus, Komora Bedőcs,
Gersli - Tihanyi, Tóth, Albert, Fölnagy (Némethy) - Németh, László.
Edző: Bita Gyula. Sportszerű mérkőzésen ilyen arányban is megérdemel
ten győzött a hazai csapat a gyengélkedő vendégek ellen. Góllövők: Rúzsa
(2), Fenyő (2), Fűzfa (2), (Berta (2), ill. Albert, László. Ifi: 7:1.
M E G Y E I I I . OSZTÁLY
A 20-21. fordulóban a kemenesaljai csapatok közül a Kemenesmagasi
volt a legeredményesebb, mind a 6 pontot begyűjtötte. Továbbra is bot
ladozik a Mersevát, a Nagysimonyi pedig 15 gólt kapott, miközben csak
kettőt rúgott.
Simasag-Nagysimonyi 5:2 (2:2) - Simaság, 150 néző, vezette: Török.
Nagysimonyi: F ű z f a - H a j a s Attila Hajas András. Lőrinc, Czöndör (Benkő) - Pethő (Palkovics L.), Palkovics B., Major, Asbóth - Molnár,
Jánossy. Edző: Balhási István. Kiegyenlített első félidő után a hazai csapat
jó játékkal kerekedett felül ellenfelén. Góllövők: Kovács Z. (2), Horváth,
Sábján, Zeke. ill. Major, Asbóth.
Kern enesmagasi-Sze lest e 2:1 (1:1) - Kemenesmagasi, 200 néző, ve
zette: Polgár. Kemenesmagasi: Finta - Balogh (Polák), Károly, Papp,
Molnár - Búzás (Mészáros), Pázsi, Velencei, Bakodi - Markos, Marton.
Edző: Szuh József. Kemény, jó iramú mérkőzésen megérdemelt győzel
met arattak a magasiak jónevű ellenfelük felett. Góllövők: Bakodi, Mar
kos, ill. Rozmán.
Szergény-Ostffyasszonyfa 2:5 (2:1) - Szergény, 80 néző, vezette:
Kovács. Szergény: Németh-Kovács, Piri B.. Horváth, Holdosi - Elek,
Szabó, Piri L., Figerl - Mező, Búzás (Ágoston). Edző: Verrasztó Károly.
Ostffy asszony fa: Vörös T. - Varga, Slárics, Simon, Kiss (Balogh) - Né
meth J., Németh D., Hajba (Cseszkó) - Vörös K., Vörös A., Takács
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(Töreki). Edző: Szabó Sándor. A szergényiek ismét 2:0-ról vesztettek,
amiben komoly szerepe volt a kapusuknak is. Góllövők: Mező, Horváth,
ill. Németh D. (2), Vörös A. (2), Hajba.
M e r s e v á t - R á b a p a t y 4:0 (1:0) - Mersevát; 140 néző, vezette: Bognár.
Mersevát: Horváth A. - Orbán, Győrváry, Horváth T., Domonkos - Mol
nár, Marsai (Somogyi), Gulyás (Kovács), Szabó - Gyurák, Csóri (Mészá
ros). Edző: Nagy Csaba. Tetszetős meccsen megérdemelt hazai siker
született. Góllövők: Marsai (2), Csóri, Molnár.
Csénye-Alsóság 1:1 (0:0) - Csénye, 100 néző, vezette: Pál. Alsóság:
Rajczi - Bödör, Zsirai, Németh, Tanai - Varga Tüzes, Sárközi. Fekete Kolompár, Nagy. Edző: Fenyő Miklós. Az alsóházi rangadón igazságos
a döntetlen. Góllövők: Fazekas, ¡11. Nagy.
Szeleste-Szergény 5:1 (4:0) (elmaradt mérkőzés) - Szeleste, 200 né
ző, vezette: Dvorszky. Szergény: Ágoston - Mező K., Piri B., Horváth,
Holdosi-Kovács, Szabó, Piri L., E l e k - M e z ő N . , Búzás. Edző: Verrasztó
Károly. Alacsony színvonalú mérkőzésen reális eredmény született. Gól
lövők: Szár, Szigeti, Németh L., Enzsöl Peszlen, ill. Piri L .
Szeleste-Nagysimonyi 10:0 (5:0) - Szeleste, 300 néző, vezette: Kotsis. Nagysimonyi: Asbóth - Hajas Attila, Hajas András, Lőrinc, Czöndör
(Hegyaljai) - Pethő (Benkő), Palkovics, Vincze, Gosztola - Molnár, Já
nossy. Edző: Balhási István. Nagyon jó mérkőzésen remekül játszottak a
hazaiak. Az eredmény önmagáért beszél. Góllövők: Horváth (5), Enzsöl
(2), Szár, Nagy. Szabó.
Mersevát-Csénye 1:2 (1:2) - Mersevát, 110 néző, vezette: Gazdag.
Mersevát: Horváth A. - Kovács, Győrváry, Orbán, Domonkos - Molnár
(Fűzfa). Marsai, Horváth T., Szabó - Gulyás (Mészáros), Csóri (Gyurák).
Edző: Nagy Csaba. A mersei csapat ismét a negatív hős szerepét játszotta.
Ezúttal az esélytelen Csénye ellen veszített saját otthonában a görcsösen
játszó együttes. Góllövők: Marsai, ill. Szemes (2).
AIsóság-Kemenesmagasi 0:2 (0:1) - Alsóság, 100 néző, vezette: Tö
rök. Alsóság: Rajczi - Bödör, Zsirai (Varga), Rózsás, Kerék - Tüzes
(Péter), Sárközi, Nagy - Fekete, Tanai, Kolompár (Horváth). Edző: Zsömlye Zoltán. Kemenesmagasi: Finta - Balogh, Károly, Papp, Búzás (Mar
ton) - Molnár, Hérincs, Velencei, Bakodi - Markos (Mészáros), Pázsi.
Edző: Szuh József. A sági együttes nem tudta megismételni az előzőkben
mutatott jó játékát, így a vendégek megérdemelten nyertek. Góllövők:
Velencei, Pázsi.
Ostffyasszonyfa-Simaság 4:4 (2:2) - Ostffyasszonyfa, 100 néző, ve
zette: Polgár. Ostffyasszonyfa: Eöry - Varga, Stárícs, Kiss, Simon Németh J. (Takács I.), Németh D., Vörös K., Hajba - Szabó, Takács Gy.
Edző: Szabó Sándor. A vízilabda-eredményt hozó találkozón győzelmet
szalasztott el a sok helyzetet kihagyó hazai csapat. Góllövők: Varga,
Takács Gy., Szabó, Vörös K., ill. Sábján (3), Kovács Z.
Rábapaty-Szergény 1:1 (0:0) - Rábapaty, 100 néző, vezette: Gera.
Szergény: Németh - Elek, Piri B. (Verrasztó), Horváth P., Holdosi Kaisinger, Szabó, Horváth B., Piri L . - Barna Mező N . Edző: Verrasztó
Károly. A szergényiek megérdemelten szereztek pontot a fásultan játszó
patyiak otthonában. Góllövők: Biró Koméi, ill. Horváth B.
KÖRZETI BAJNOKSÁG
Hosszúpereszteg-Nemeskocs 1:4 (1:2) - Hosszúpereszteg, 100 néző,
vezette: Horváth Gy.
Kenyeri-Egyházashetye 0:0 - Kenyéri, 120 néző, vezette: Bors.
Izsákfa-Csönge 2:1 (1:1) - Izsákfa, 90 néző, vezette: Elner.
Egyházashetye-Boba 2:2 (2:2) - Egyházas he tye, 100 néző, vezette:
Kovács,
Csönge-Hosszúpereszteg 3:1 (1:1) - CsÖnge, 50 néző, vezette: Dani.
Hegyhát-Kenyéri 2:3 (0:3) - Sótony, 80 néző, vezette: Balassa.
Nemeskocs-Sitke 3:4 (2:0) - Nemeskocs, 100 néző, vezette: Mesterházy.
V.L.
LEGFRISSEBB:
C V S E - A n t ó k N y o m d a - P á p a 4-2 (0-1)
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