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Celldömölk 
D r . G t t i n U J o e t f r t , mimsxux 

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ LAPJA • ÁRA: 34,50 FORINT 

Vas megyét tizenketten képviselik ezentúl a parlamentben 

Kemenesalja új országgyűlési képviselője: Kovács Ferenc 
A parlamenti választások május 24-én megtartott második for

dulóján a 4. .számú (Sá rvá r -Ce l l dömölk ) vá lasz tókerü le tben ver
senyben lévfl két jelölt közül Kovács Ferenc, a Fidesz és az M D F 
által közösen t ámoga to t t induló kapott t ö b b szavazatot, így ö 
nyerte meg a választást az eddigi képviselővel, az MSZP jelölt jé
vel, Szabó Lajossal szemben. 

A választókcrü leiben a szava
zásra jogosult állampolgárok 
59,46 százaléka voksolt. Kovács 
Ferenc szerezte meg a szava
zatok 58,28 százalékát, míg Sza
bó Lajosnak 41,72 százalék j u 
tott. 

Celldömölkön a második for
dulóban a szavazásra jogosult 
9589 választópolgár közül 5798 
járult az urnákhoz, ez 60,47 szá
zalékos részvétel. Az 5747 érvé
nyes szavazatból 

Kovács Ferenc 3264-ct, 
Szabó Lajos 2483-at 

tudhat a magáénak. 

Ez azt jelenti, hogy a választó
kerületi átlagnál alacsonyabb 
volt a parlamentbe bejutott kép
viselő támogatottsága Celldö
mölkön. Kettejük versenyében a 
celldömölki végeredmény a kö
vetkező: 

Kovács Ferenc: 56,79 százalék. 
Szabó Lajos: 43,21 százalék. 
Az összesített Vas megyei 

adatok szerint a listán bejutottak-
kal együtt tizenketten képviselik 
ezentúl megyénket a parlament
ben. V. L. 

(Képviselői bemutatkozás a 2. 
oldalon.) 

Cel ldömölk 3. s z á m ú szavazókörze tében l akásán adta le szava
zatát a 91 éves Szabó Józsefné. Annus néni édesanyja még 100 
éves k o r á b a n Is voksolt - emlékezik Lenner József, aki a mozgó
urnáva l érkezet t Szabóékhoz . 

Celldömölkön az MLSZ új elnöke 

Rendszerváltás a futballban 
Sporttörténet ileg jelentős és 

jeles eseménye volt a városnak, 
hogy május 18-án az M L S Z el
nökét, Kovács Attilát köszönt-
hették a labdarúgást szeretők. A 
zsúfolásig meglelt Sporlbüfébcn 
adott az M L S Z elnöke tájékoz
tatást a megújhodás előtt álló ma
gyar labdarúgásról. 

A megújhodást a profik és 
amatőrök szétválasztásától várja 
a futball-elnök. Volt már arra 
példa 1926-ban, hogy szétválasz
tották a profikat és amatőröket, 
de az élet kilenc év elteltével újra 
az egyesítést követelte meg. Le
het rajta vitatkozni, hogy mi a jó, 

(Folytatás a 3. oldatán) 

Gáyeros sikerek két keréken 
A Kerékpáros Iskola Kupa megyei döntő csapatversenyét a Dala Dóra. 

Döbörhegyi Nóra. Hodvogner István és Hodvogncr Zoltán Összetételű 
gáyeros csapat nyerte a szombat helyi iskolák elolt. A fiúk egyéni verse
nyében a Hodvogncr testvérek szinte azonos teljesítménnyel végezlek az 
első és a második helyen. Zoltán nyerte cl a kupát. A lányoknál Dala Dóra 
a második, Döbörhegyi Nóra pedig dobogóközcli helyezést ért cl. A 
megyei bajnokcsapat díja: fonyódligeli nyaralás. 

Körkép az iskolákból 

Készülődés az új tanévre 
Néhány hét még hátravan az idei 

tanévből, de az iskolák már a kö
vetkezőre készülnek. Lezajlottak a 
beiratkozások és a felvételik. A 
szeptemberre tervezett változások
ról tájékoztattak az intézmények 
vezetői. 

Berzsenyi Dániel 
Gimnázium 

- Vinter József igazgató: 
- Szeptembertől ismét három 

osztály indul, két hagyományos, 
gimnáziumi képzésű négyévfolya
mos és egy hat évfolyamos. A 
négyévfolyamos osztályokba 50 
tanuló nyert felvételt, de a beirat
kozásig ínég várhaló mozgás. A ta
nulók emelt szinten tanulhatják a 
német vagy az angol nyelvet, illet
ve a matematikát, erről a beiratko

záskor nyilatkoznak. A hatévfolya
mos osztályba felvételi vizsga után 
25 tanuló (közülük 18 celldömölki 
és 7 vidéki) került be. Elsősorban 
azok jelentkeznek, akiknek a ho
zott pontjaik a maximumhoz köze
lítenek, bekerülni 70 százalék fö
lötti teljesítménnyel lehetett, de 90 
százalékos teljesítmény is volt. ő k 
már a NAT követelményei szerint 
tanulnak. A továbbtanulási irány 
által meghatározott fakultációs 
rendszer bővül, számítástechnikai, 
számítógép-kezelői és pénzügyi
számviteli ismereteket oktatunk. A 
számítógép-hálózat kiépített, adott 
a rácsatlakozási lehetőség az Inter
netre is. A pedagógiai program be-

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Kovács Ferenc életrajza 
Vas megye 4. sz. országgyűlési választó

kerületének új képviselője. Kovács Ferenc 44 
éves sitkei vállalkozó. 

A fővárosban született nagy múltú vendég
látós családban. Iskolai tanulmányait is ott 
végezte, vendéglátó- és szállodaipari szakké
pesítést szintén Budapesten szerzett. 1973-
ban kötött házasságot, három iskolás korú 
gyermekük van. 

1982-ben költöztek Síikére, hogy a megyé
ben akkor kezdődött kastólymenlcsi program 
keretében felújítsák és fogadókeni üzemeltes
sék a felsőbüki kúriát. 

Az 1994-es önkormányzati választásokon 
a Vas Megyei Közgyűlés tagja lett, az Ide
genforgalmi albizottság elnöke. 

Számos gasztronómiai írása, illetve sza
kácskönyve jelent meg. Több, vendéglátással 
kapcsolatos tévéműsor szereplője. 

A rendszerváltás után lépett be a Fideszbe, 
ötödik éve megszakítás nélkül a párt megyei 
elnöke. 

1998. május 24-én a Fidesz Magyar Pol
gári Párt és a Magyar Demokrata Fórum kö
zös jelöltjeként parlamenti képviselővé vá
lasztották. 

Az új képviselő első interjúja az Uj Kemenesaljának 
— Képviseld úr, isinerve a tér

ség problémáit, milyen, Keme
nesalját érintő elképzelésekkel 
indul a parlamentbe? 

- Biztos vagyok, hogy me
gyénk most megválasztott fidc-
szcs képviselői a korábbi hon
atyáknál hatékonyabban fognak 
érvényt szerezni Nyugat-Dunán
túl érdekeinek, beleértve a terü
letfejlesztési pénzek igazságo
sabb elosztását is. Celldömölk és 
környéke fejlesztési terveihez 
még pontosabban fel kell térké
peznünk a helyi adottságokat, és 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
az olt é lő polgárok véleményét 
sem. A térség infrastrukturális 

fejlesztésével együtt valósulhat 
csak meg az ipar és az idegenfor
galom egyidejű látványos bővü
lése. Az iparfejlődés elmaradásá
nak mindenki állal tapasztalható 
átmeneti hátrányai mellett egy 
előny is akad: a környék termé
szeti értékei viszonylag érintetle
nül vészelték át az elmúlt évtize
deket. Ezen adottság kihasználá
sa biztató lehet a turizmus szem
pontjából. A Sághegy, a környék 
szőlő- és borkultúrája, valamint 
a kapcsolódó kismesterségek be
mutatása vonzó célpont lehet az 
idelátogatóknak. 

- A térség legégetőbb gondja 
az elmaradt gazdasági fejlődés. 

Ezzel kapcsolatban milyen ígére
teket válthat majd valóra? 

- A város közeli jövőjének 
iparfejlesztési tervei felelősséggel 
csak a fenti szempontok figye
lembevételével készülhetnek el. 
A város határában tavaly átadott 
olajtároló például - több más ok 
között - aggodalommal tölt el, 
hogy a fémmonstrum rontja az 
idegenforgalmi lehetőségeket. A 
település vasú ti-szállítási csomó
pont jellegét is előtérbe helyez
hetjük. Ezt az adottságot sem si
került a közelmúltban Celldö
mölk javára fordítani. Minden 
feltételét meg kell teremteni a tő
keerős vállalkozások megtelepe

désének, ám a reménykedés mel
lett a városban addig is támogatr 
szükséges a helyi vállalkozáso
kat, amelyek fejlődve munkát 
biztosíthatnak sokak számára. 

- Támogatom a törekvést, 
hogy a Celdömölk-Pápa közötti 
összekötő útnak az eddiginél na
gyobb szerepet szánjunk, össze 
kötve ezzel kicsit a két régiót is. 
Az út másik végén. Pápán ebben 
fogadókészség lesz. hisz az olta
ni fideszcs polgármester jó isme 
rősöm. Az ehhez hasonló célofc 
megvalósítása fontos, mert bizc 
nyithatjuk, hogy gondolkodásun
kat nem korlátozzák megyehatá
rok. - s 

Alsósági 
tavaszi napok 

Idén május 22-23-24-én ren 
dezték meg az Alsósági tavaszi na 
pok rendezvénysorozatát. Az es 
menyek fő színtere ezúttal a másfé 
éve átadott tornacsarnok volt. It 
került sor a megnyitó ünnepség 
melyen Makkos István polgár' 
mester és Erdélyi Antal részön¬
kormányzat-vezető köszöntötte 
közönséget, majd majoretic-ek 
óvodások, a Berzsenyi iskola kóru
sa valamint az alsósági ÖNO kóru
sa szórakoztatta a nagyérdeműt. 

Ugyancsak a csarnok falai kö
zött zajlottak: labdarúgó-mérkőzé
sek, asztalitenisz-bajnokság. Ság
hegy Kupa birkózóverseny. Itt ren
dezték telt ház előtt az ATN '98 
gálaműsorát a Berzsenyi iskola ta
nulóinak részvételével. 

A szabadban a TREFF együttes 
közreműködésével utcabálon. a 

Sághegyen fúvóstalálkozón, a fuj' 
ballpályán pedig bajnoki labdarú
gó-mérkőzésen szórakozhattak & 
alsóságiak ós vendégeik. 

- völsyi" 
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Rendszerváltás a futballban 
(Folytatás az I. oldalról) 

de egyesek szerint a profi futball 
leválasztása csak azoknak az 
egyesületeknek kedvez jelenleg, 
amelyek felhalmozták a labdarú
gásban azt a temérdek belső 
adósságot, melyet csak ezen ke
resztül lehet levezényelni úgy. 
hogy a rendszervállás után másod
szor is tiszta lappal indulhassanak 
a „szegény" magyar csapatok. 

Az MLSZ cinükétől megtud
hattuk, hogy az amatőr focira ez
után sem lesz több pénz, erre az 
MLSZ sem tud többet költeni, de 
ennek ellenére ellenőrizni kíván
ják azt, hogy betartják-e majd az 
amatőrökre vonatkozó, és majd 
ezután kidolgozandó szabályo
zást. Azt a szabályozást, amitől 
már előre félnek az amatőrök, s 
ennek hangot is adtak a megye 
különböző helyéről érkezett 
sportvezetők. 

A válaszok során azt az aján
lást kapták, hogy lépjenek a pro
fik köze, azaz alakuljanak át gaz
dasági társasággá, ugyanis aki
nek a jövőben lesz pénze, az ma
gasabb szinten űzheti a labdarú
gást, akinek pedig nem lesz, az 
elégedjen meg azzal, hogy to
vábbra is ellavíroz az amatőrök 
között. Igaz, sajnálta Kovács úr, 
hogy a legutóbbi sporttörvény nem 
oldotta meg az amatőrök helyzetét, 
nem kellően érintette ezt a fontos 
területet, nem adott kedvezményt 
azoknak, akik áldoznak az amatőr 
sportra. 

Az M L S Z elnökének tájékoz
tatásán főleg a profi labdarúgás
ról tudtunk meg többet. Az átiga
zolások, a TV-közvetítési jogok, 
a járandóságok fizetési kötele
zettségeinek szabályozásáról, az 
edzők továbbképzéséről, a játék
vezetők kívül ál lóságának meg
szüntetéséről a jelenlévők meg

elégedéssel könyvelték el a hal
lottakat. 

Keveset hallottunk viszont az 
amatőr labdarúgás rendszerérő], 
főleg várható szabályozásáról. 

A bajnoki rendszer lehetséges 
változásáról azt közölte az 
MLSZ elnöke, hogy az NB I/B 
és NB Il-es bajnokságokból 
három csoportos NB I . bajnok
ság jön létre, míg az NB III-as 
bajnokságok NB I I . elnevezést 
kapnak. Végleges döntés azon
ban csak június 16-a után várha
tó, és az elnevezések változhat
nak. 

A résztvevőNB-s csapatok ve
zetői aggodalmuknak adtak han
got az amatőrizmus szigorításá
ról, ellenőrzéséről. 

Összehasonlításként az oszt
rák gyakorlatot emlegették, ahol 
a legalsóbb osztályban szereplő 
csapatoknál is nagyobb költség
térítésben részesülnek a magyar 

labdarúgók, mint nálunk az NB 
III-ban és az NB II-ben. Éppen 
ezért az amatőrök költségtéríté
sét illelőcn pontos és megfontolt 
jogi és közgazdasági szabályo
zást kérnek az MLSZ-től . hogy 
minél kisebb sokkal lehessen 
megúszni a labdarúgásban a 
rendszerváltást. 

-tim -

Gáyer-hét '98 
Június 8., 8 óra: megnyitó 

Rajz, német, angol pályázatok eredményhirdetése 
Dala József madártani kiállításának megnyitója 
Gyalog-, illetve kerékpártúra 

Június 9., 14.30: KRESZ ügyességi vetélkedő 
1-8. osztályosoknak 
Rendőrségi, mentős és tűzoltó bemutató 

Június 10., 14 óra: mesemondó verseny az alsósoknak 
Szavalóverseny a felsősöknek 
14.30: játékos vetélkedő az ELTE tanulóinak 
16.00: Tátika 

Június 11., 11 óra: kulturális műsor a KMK-ban 
14.30: tanár-diák meccsek, sporlvclélkcdő 
az alsósoknak 
16.00 fodrászverseny a felsősöknek 

Június 12., 14.30: D I S N E Y L A N D együttes koncertje 
az alsósoknak, vidám játékos vetélkedő 
a felsősöknek 
19.00: bolondballagás, tábortűz és disco 

Június 13.: 17.00: ballagás 

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

íÜ üzleti m u n k a t á r s a k a t k e r e s ü n k . 

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

Kínálunk: - alapfizetés, teljesítményarányos 
jutalék, 

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

FELHÍVÁS 
A CELLDÖMÖLKI ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLÁBAN 

1998. június 8-án. hétfőn és június 9-én, kedden, 
mindkét napon délelőtt 8-12 óra és délután 14-18 óráig lesz 

AZ ÚJ TANÉVRE A BEIRATKOZÁS. 

A beiratkozás díja: 400 forint családonként! 

Az 1998/99. tanévnek új színfoltja lesz, 
hogy iskolánkban beindítjuk a magánének szakot. 
Ide várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, 

akik nem voltak zeneiskolások és énekhangjuk az átlagosnál 
jobb adottságokkal rendelkezik. 

Az ünnepi tanévzáró hangverseny június 5-én, 
pénteken délután 5 órakor lesz a zeneiskolában. 

Apróhirdetés 
• Polski Fiat 126 reális áron el

adó. Érdeklődni: 421-555. 
* 

• Bükfürdőn június 10-től 23-ig 
üdülés eladó. Érdeklődni: 95/421¬
079. 

* 

• Autószerelés gyorsan, szaksze
rűen, olcsón. Sebesi. Sitke. 

* 
• Bülcsöeladó. Telefon: 423-834. 

Krdcklődni: 16 óra után lehet. 
* 

• Kombi pelenkázás kiságy el
adó. Érdeklődni: 420-782. 

* • 
• Nagyképernyős fekete-fehér 

televízió éladó. Iirdcklődni: 421-
607-es telefonon. 

• Kéménybe köthető gázkonvek
tor eladó. Érdeklődni: 423-460. 

'/ MÁRVÁNY \ 
MUNKARUHA, 

C S E M P E , JÁRÓLAP 
KISKERESKEDÉS 

Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaníterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járó lap rag asztok. 

Szeretettel várjuk 
\ kedves i 
A vásárlóinkat! I 
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Készülődés az új tanévre 
(Folytatás az I. oldalról) 

vezetésével lesznek belső átrende
ződések, de a struktúra alapjában 
nem változik. Szeretnénk a meg
lévő- értékekre ráépíteni, ezek alap
ján fejleszteni. Az iskola munká
jának értékelésekor nem alapja, 
de egyfajta mérése lehet az isko
lák rangsorában elfoglalt hely. A 
felvételiket tekintve az összérettsé-
gizettek alapján 78., a továbbtanu
lók alapján 17. az országos rang
sorban az iskolánk, ez az első har
madot jelenti a gimnáziumok kö
zött. 

410. sz. Tpari Szakközép- és 
Szakmunkásképző Iskola 
- Varga László igazgató: 

- A Közoktatási törvény drasz
tikus beavatkozást hajtolt végre a 
szakképzés irányába. 1998. szep
tember l-jétől a szakképző isko
lákban az oktatást szét kell válasz
tani általános műveltséget megala
pozó pedagógiai, illetve a szakké
pesítés megszerzésére felkészítő 
pedagógiai szakaszra. Szakképzés 
tehát kizárólag a tankötelezettség 
megszűnését, az utolsó középisko
lai évfolyamot vagy az érettségi 
vizsgát követően indítható. Az át
fogó és szakinaoricntált célrend
szert egy komplex képzési forma 
integrált módszerével kívánjuk 
megvalósítani. Tagoltságok, kép
zési szakaszok természetesen más
képp jelennek meg az átmenet és 
másképp a NAT-hoz illeszkedő 
időszakban. Általános rendezési 
elv, hogy iskolánk a helyi igények
nek megfelelő géplakatos és ruha
készítő szakmákat helyezi közép
pontba, de természetes, hogy a kör
nyezetünkben lévő vállalkozási 
szféra igényei alapján ettől eltérő 
alternatívákat is felkínál kompe
tenciája és lehelőségének határáig. 
Az 1998. szeptember l-jén isko
lánkba lépő tanulók átmeneti, a pe
dagógusközösség által készített he
lyi tantervek szerint kezdik meg a 
tanulmányaikat. A NAT szerinti 
oktatás - tekintettel a felmenő 
rendszerű bevezetésre - a 2000-
2001-es tanévtől indul. A jelenlegi 
helyzetből kiindulva három és fél 
osztály indítását tervezzük, de ez a 
június 23-ai beiratkozásig bővül
het. A szakközép-technikusi ága
zatra 27 tanuló jelentkezett (ruha-
gyártó, asztalos, autószerelő szak
képesítések irányába), szakmunkás 
ágazatra 45 fiatal jelentkezett (gép
lakatos, nőiruha-készítő, szobafes
tő és vasútviilainossági-szcrclő 
szakmák irányába). Az 5. évfo
lyamra, technikusi szakra 36-an je
lentkeztek (famegmunkáló szakra 

14 fő, ruhaipari szakra 22 fő). Az 
iskolai tanulólétszámot figyelembe 
véve a kilépő és belépő tanulók 
száma körülbelül azonos. Számí
tunk még másodszakmára jelentke
ző tanulókra, akiknek a létszáma az 
elmúlt két évben 8-12 között vál
tozott. Azon érettségizettek számá
ra, akiket nem vesznek fel felső
oktatási intézménybe, 10-12 fővel 
csoportot szervezünk egyéves szá
mítógép-kezelői képzésre. Az Or
szágos Képzési Jegyzékben jegy
zett szakma középfokú képzésre 
(érettségire) alapul, számítástech
nikai -szoftverüzemeltetői szakmát 
ad. 5. évfolyamos képzésként tá
mogatott, tehát ingyenes a leendő 
tanulók számára. Várjuk a jelent
kezőket. 

Berzsenyi Lénárd 
Általános Iskola 

- d r . Varga Gábor né igazgató: 
- 28 gyerek iratkozott be az is

kolánkba, két osztályt szeretnénk 
indítani. A Nemzeti Alaptantervet 
az 1. és a 7. évfolyamon vezetjük 
be, a többi évfolyam a régi tanterv 
alapján dolgozik. Az 1. évfolya
mon változás, hogy a nem kötelező 
óraszám terhére számítástechnikát 
tanulnak, de ez bármelyik évfolya
mon választható tanulóink számá
ra. 7.-ben viszont kötelezően okta
tunk informatikát és számítástech
nikát, csatlakoztunk a SULINET-
program pályázatához, jelenleg 
szerezzük be oktatóprogramjain
kat. Az informatika magyar nyelv 
és irodalom tantárgyban is megje
lenik, ahol könyvtárhasználatot ok
tatunk. Új. hogy eddig 2.-tól oktat
tunk környezetismeretet, mosl I . ¬
ben indul a környezet- és termé
szetismeret oktatása. Nem kötelező 
óratervi keretben szeretnénk fog
lalkozni mcsctnondással, népi gye
rekjátékokkal, nyelvműveléssel. 
Rajzra és sportra szakköri keretben 
is sort kerítünk. Jó kapcsolatunk 
alakult ki az óvodával, iskola-elő
készítő foglalkozásokat, zeneovit, 
ővodásfocil tartunk a kicsiknek, 
így megismerjük a leendő elsősö
ket. Sokféle olvasástanítási mód
szert ismerve így azt választjuk ki , 
amelyiket az adott elsős csoport kí
vánja. Szeptembertől az egyik első 
osztály a Mcixncr-féle dyslexia 
prevenciós módszerrel indul, a má
sik osztály kontrollosztály lehetne. 
A tantestület megragadja a tovább
képzési lehelőségeket, mindannyi
an elvégeztünk egy 60 órás számí
tástechnikai tanfolyamot, illetve a 
tanári hatékonyság fejlesztésére 
irányuló Gordon-tanfolyamot, eze
ket kívánjuk a gyakorlatban is al
kalmazni. 

Eötvös Loránd 
Általános Iskola 

- Rozinán László igazgató: 
- Iskolánkba 47 tanuló iratko

zott be, közülük 1 vidéki, illetve 1 
gyerek az egykori tagiskolából, 
Kcmeneskápolnáról érkezik. Mint 
a legtöbb iskola, mi is az 1. és a 7. 
évfolyamon vezetjük be a pedagó
giai programunkat. Mottójául a 
megtartva megújítást választhat
nám, vagyis a meglévő értékekre 
épílünk rá. Szeretnénk úgy beve
zetni, hogy a jelenlegi színvonal 
megmaradjon, az új területeket úgy 
súly pontozzuk, ahogy a közvéle
mény és a törvény elvárja. Emelt 
óraszámban foglalkozunk testne
veléssel, de nem bajnoknevelés a 
célunk, hanem az egészséges moz
gásigény kialakítása, hiszen az 
egészség ismét egyre inkább érték
ké válik társadalmunkban. Szintén 
emelt óraszámban oklaljuk az in
formatikát. Kis szemléletváltást 
hozott a BEST-program bevezeté
se. Szeretnénk a már meglévő 
szoftvereket úgy integrálni, hogy 
az ne kapjon túlzott jelleget. Ma
radiunk a tantárgyankénti feldolgo
zásnál, a részműveltségi területeket 
a fő műveltségi területekbe integ
ráltuk. Az eddigi kínálatunkból to
vábbra is lehet választani, ezentúl 
is működik az irodalmi színpad, a 
nyelvi és rajzszakkör, az énekkar. 
Célunk, hogy megfelelő időben 
megfelelő helyen kapja meg a 
gyermek az ismereteket, amelyekre 
később ráépíthet. Gyermekléplékű, 
gyermekközpontú intézményi sze
retnénk, ahol a gyermek jól érzi 
magát. 

Gáyer Gyula 
Általános Iskola 

- Bakó István igazgató: 
- 72 tanulót írattak be az isko

lánkba ez kellemes meglepetés 
volt számunkra, mivel úgy gondol
tuk, az egyházi ingatlanokkal kap
csolatos döntések a Gáyer iskolára 
róttak áldozatokat. Megszűnt az 
Eötvös iskola sorsát lebegtető álla
pot, az egyházi iskola pedig egy 
alacsony rezsiköltségekkel üze-
mellelhető épülettel lett gazda
gabb. A törvények figyelembevé
telével 3 osztály indítását tervez
zük, ezt indokolja a Mersevátról 3. 
évfolyamba érkező gyerekek általi 
létszámnövekedés (8-10 fő) is. Az 
iskolák közölli beíratási arányok 
figyelembevételével az iskola azt a 
köveikeztetést vonja le, hogy egy 
oklatási intézmény lényegcsen 
löbb, mint amit a biztosan álló fa
lak, a szabad tantermek jelentenek. 
Az iskola autonóm, alkotó szellemi 
tevékenységek műhelye, ideértve a 
valós társadalmi igények figyelein-
bevéielével megfogalmazott célo
kat, feladatokat és az alkalmazott 

pedagógiai eljárásokat. Az iskolá
ban dolgozó pedagógusok nem
csak az eljárások szavakban törté
nő kimunkálásán, hanem azok 
mindennapi megvalósításán fára
doznak. Ennek a munkának az 
eredménye a pedagógiai progra
munk, aminek legfőbb sajátosságai 
az elmélet és a gyakorlat összekap
csolása, illetve az alapkészségek 
alapos elsajátíttatása. Az anya
nyelv oktatására a kommunikáció
val való beható foglalkozás, a ma
tematikára a differenciált, a tanul
tak gyakorlását egyéni ütemben 
történő eljárás bevezetése jellem
ző. Történelemből a tananyag a tár
sadalom különböző szintjeinek 
mechanizmusával való foglalko
zással bővült, a természet
tudományos ismeretekkel komp
lexebb formában foglalkozunk. 
Előtérbe helyezzük az informati
kai-számítástechnikai ismereteket, 
az idegen nyelvek kiscsoportos 
formában, választhatóság alapján 
történő oktatását. Az ének-zene és 
testnevelés tantárgyak táncoktatás
sal bővültek. Célunk: megfelelni 
annak az elvárásnak, hogy tanuló
ink modern, a magyarságtudatot 
megőrző európai szintű, az életben 
alkalmazható, folyamatosan to
vábbfejleszthető ismeretanyagot 
kapjanak; illetve személyiségük 
úgy formálódjon, hogy a társada
lomba bekerülve megállják a he
lyüket. 

Szent Benedek 
Katolikus Általános Iskola 
- Czuppor Attila igazgató: 
-Iskolánkba 17 gyereket írattak 

be, közülük 1 vidéki. Úgy gondo
lom, a kis létszámú osztálynak is 
vannak előnyei, a gyerekek részé
ről csak előnyei vannak. A pedagó
giai proramunkat 1. és 5. osztály
ban vezetjük be. Az elsősöknél a 
világláló komplex tantárgy a tech
nikát, a környezetet és a rajzot fog
lalja magába. Nagyobb figyelmet 
fordítunk az egészségnevelésre, 
több ilyen irányú programot terve
zünk az év során. Különös hang
súlyt fektetünk a testnevelésre, 
minden évfolyamon heti 3 órában 
foglalkozunk testneveléssel, felku
tatjuk a tomasportágban a tehetsé
geket, és tovább folytatódik az idén 
kezdett tánctanulás. Számítástech
nikát alsóbb évfolyamokon is sza
badon választhatják a tanulóink, 
5.-től kezdve pedig kötelezően ok
tatjuk. A hittanórák a délelőtti tan
órák rendjébe épülnek be, ugyan
olyan fontos tantárgyként kezeljük 
a hittant, mint bármelyik másik tár
gyat. A gyermekek lelki nevelése 
ebben a romlott világban ugyan
olyan fontos, mint az értelmi neve
lésük. 

Tulok fi-
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Ötvenéves az Országos Mentőszolgálat 

A celldömölki mentőállomás története (2.) 
1948-1962 

Az Országos Mentőszolgálat 
1948. május 10-én alakult meg. 
Célkitűzései közé tartozott, hogy 
átvegye a különféle jogelődök 
szerepét, bővítse azok foghíjas 
állomás-hálózatát, a változatos 
gépkocsipark ellenére egységes
sé tegye azok felszerelését, a 
mentődolgozók egységes szak
képzésben részesüljenek. Távo
labbi célkitűzései között első he
lyen említendő, hogy hivatásos 
állománnyal és egységes gépko
csiparkkal dolgozhasson a szol
gálat, valamint az, hogy a men
tést és a betegszállítást állami fel
adattá tegye, hogy az minden 
magyar állampolgárt alanyi jo 
gon megillessen. 

Celldömölkön egy 1948. júli
us l-jén kell leltár rögzíti az 
1948. május 10-ci állapotot. Az 
okirat lajstromba veszi a mentő
állomáson fellelhető felszerelé
seket: 1 db M 0017 frsz.-ú Ma-
gosix gépkocsit és annak 18 db 
tartozékát, 1 db mentőládát 40 
féle kötszerrel, gyógyszerrel és 
műszerrel (összesen 195 db), 2 
db bundát, 5 db takarót, illetve 
hordágyat, 25-félc szerszámot, 
emelőt, gumiragasztó eszközt, 
tartalék alkatrészt ős gumit 
(összesen 37 db), 5 tételben iro
dai felszereléseket, közlük a régi 
és az új állomásbélycgzőt. 

Az okmányt Borbély Kálmán 
állomásvezctó" és Horváth Endre 
ügykezelő hitelesítette, akik a he
lyi elöljáróság tisztviselői vollak. 

A celldömölki képviselő-tes
tület 1949 decemberében ideigle
nesen épületet adott át menlőga-
rázs céljára. Az önálló cclli men
tőállomás létesítésének munkála

tai 1951. december 5-én indultak 
meg. Az állomás a Temesvár u. 
8. szám alatt működésbe is lépett 
1953 decemberében. Az ápolói 
teendőkéi 1948-tól 1950-ig há
rom nagyközségi közalkalma
zott. Bókkon Gyula kisbíró. Sza
bó Sándor és Horváth János 
rendőrök látták cl felváltva. Bók
kon Gyula 1949. július 19-étől 
augusztus 13-áig elsősegélynyúj
tó tanfolyamot végzett a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezésé
ben, majd 1949. szeptember 10-
élől 1949. október 26-áig nép
egészségőri tanfolyamot végzett 
a Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége és a Magyar Vörös
kereszt szervezésében. Ezután 
mentőápolói szaktanfolyamra jc-
lentkczclt az OMSZ-hoz. Dr. 
Orovecz Béla főigazgató bajtárs 
1950. március 8-án értesíti Bók
kon Gyulát, hogy a szaktanfo
lyamra csak előzetes felvételi 
vizsga esetén nyerhet felvételt. 
Az clőzcles felvételi vizsgán 
1950. március 20-án az OMSZ 
Markó úli központjában sikere
sen megfeleli a főigazgató bajlárs 
előtt, majd 1950. október 14-én 
kinevezési nyert tőle az OMSZ 
szombathelyi mentőállomására. 

Ezen felsorolt adatok birtoká
ban bizton kijelenthetjük, hogy 
az OMSZ celldömölki mentőál
lomásának első szakképzett men
tőápolója Bókkon Gyula bajtárs 
lelt, az e lső hivatásos gépkocsi
vezető pedig Marosi Ferenc, aki 
18 éves mentőmunka után 1948. 
május 10-én felvételt nyert az 
OMSZ-hoz, és ettől kezdve főál
lású mentőgepkocsivezető lelt. 

A Magosix mentőgépkocsit 
1949 májusában váltotta fel egy 
Skoda 100-as típusú mentőgép-

Nysa 521 nifiitftj-cp kocsi 1972-bftl 

kocsi, amely már gyorsabb jára
tú, jobb menettulajdonságokkal 
rendelkező autó volt, és a meghi
básodása is ritkán fordult elő. Ez 
azért volt jelentős lépés, mert ak
koriban még nem volt megyei 
szerelőműhely, és a gépkocsive
zető az ápoló segítségével gumi-
defektet ragasztott - akár az úton 
is - , illetve sebességváltót, vagy 
hengerfejpakolást is maguk cse
réltek a garázsban. 

1952. április 11-én Bókkon 
Gyula mentőápolót is visszahe
lyezték Celldömölkre. A körül
mények egyre mostohábbak let
tek a tűzoltó szertár szűk készen
léti szobájában, mindkét szerve
zet terjeszkedni szeretett volna. 
A celldömölki képviselő-testület 
1953. december 23-án 107 ezer 
forint összegben szerződést kö
tött a mentőállomással garázs, 
műhely, raktár, iroda és pihenő
szoba létesítésre. Az állomás 
kezdetben a jelenlegi gazdasági 
épülclbcn dolgozott, csak a 60-as 
években kapták meg az utcafron
ti épületet, amely Marosi Ferenc 
mentő-gépkocsi vezető szolgálati 
lakásául szolgált, ahol felesége 
továbbra is telefonügyeidet lá
tott el. Hívás esetén a szolgálati 
lakásból egy villanycsengő segít
ségével riasztották a hátsó épü
letben ügyelő személyzetet, akik 
kivonullak a hívásra. Ez időben 
már a gépkocsivezetőt is, az ápo
lót is vezényelt dolgozókkal vál
tották éveken át, amíg helyi lét
számbővítésekre nem került sor. 
A mentőállomás 1955 nyarán 
egy új IFA-GARANT típusú 
menlőgépkocsit kapott, ami a 
Skodánál lényegesen nagyobb 
felépítményű já rmű volt, és nem 
fért be az állomás udvarára a 
szűk autóbejáró miatt. A Vas 
Megyei Tanács Végrehajtó B i 
zottsága I I I . igazgatási osztálya 
1955 decemberében határozatot 
hozott az OMSZ kérésére, mert a 
menlőautő még decemberben is 
az állomás előtt, az utcán parkolt, 
„kitéve az időjárás viszontagsá
gainak és esetleges erőszakos 
rongálásoknak." Ezen kérés ér
telmében a határozat kimondja, 
hogy a nyugat felől szomszédos 
Temesvár u. 10. sz. telekből 21 
négyszögölnyi tcrülclct kisajátí
tanak a tulajdonostól, amiért cse
rébe az OMSZ 30 napon belül 
gondoskodjék a 210 Ft kártalaní
tási összeg kifizetéséről az érde
keltek kezeihez, valamint az 
OMSZ, mint kisajátító gondos
kodjék a kerítés áthelyezéséről 
sajál költségén. Ettől kezdve nem 
okozott gondot a mentőállomásra 

való behajtás az IFA mentőgép
kocsival, és megoldódott annak 
szabályos garázs írozása. 

Még 1955. április 18-i dátum
mal értesítette Sütő Mihály 
OMSZ ügyvezető igazgató Bók
kon mentőápoló bajtársat, hogy 
szolgálati idejébe beszámították 
a 3 év 5 hónap 14 nap V V O M E 
munkaviszonyt is, aminek értel
mében szolgálati idejének kezdő 
időpontja 1947. május 1. 

Az 50-es évek második feléről 
kevés adattal rendelkezünk. Saj
nos az egészségügyi és műszaki 
dokumentáció idő utáni kötelező 
megsemisítése miatt nem tudunk 
felmutatni hivatalos dokumentá
ciót. A lényeges változások az 
1960-as évek elejéről dokumen
tálhatók. A mentőállomás 1960-
ban nyitott szolgálati naplójából 
már olvashatjuk dr. Pongrácz 
Róbert megyei állomásvezctő fő
orvos bajtárs bejegyzéseit. Ez év 
május 5-én rendelkezik arról, 
hogy a cclli járási kórházba érke
ző mentőegységnek azonnal je
lentkeznie kell az állomás tcle-
fonügyclctese felé, hogy az eset
leges újabb hívást átvehesse tőle, 
illetve kivonuláskor az üzenet 
közvetítésére felkért hivatalokat 
kell felkeresniük, úgymint a já
nosházi, a vönöcki, az ostf-
fyasszonyfai, illetve a kemenes-
mihályfai postahivatalt, valamint 
a kenyéri községi tanácsot. Ez 
sok cselben idő- és kilométer-
takarékos megoldásnak bizo
nyult, nem utolsó sorban pedig 
rövidebb várakozási időt jelenlett 
a mentőre váró betegeknek. Már 
1960-ban 5 dolgozó aláírása hi
telesíti a főorvosi rendelkezések 
tudomásulvételét, de szervezett 
tclcfonügyeleti státusz még ak
kor sem volt. A napló 1961 júni
usában már Framo típusú mentő
gépkocsiról tesz említést, tehát 
ez már az OMSZ negyedik is
mert gépkocsija. A mcnlőgépko-
csik típusváltása a 60-as évek 
elejére tehető, amikor a négy da
rab, már ismert típus után meg
jelentek a Warszawák, amelyek
ből összesen 4 teljesített szolgá
latot CcIIben. Az első 1961. jú
nius 6-án lépett munkába, az 
utolsó 1971. szeptember 14-én 
vonult nyugdíjba. Már 1962. de
cember 17-én megjelent CcIIben 
az első Nysa menlőgépkocsi, 
amely típus aztán rengeteg válto
záson átmenve Összesen 24 pél
dányban jelent meg az állomá
sunk életében, és az utolsó darab 
1994. március 29-én vonult 
nyugdíjba. (Folytatjuk) 

Mihók Tamás mentónpoló 
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Göttmann Bódog és az ő álmai 

Olvasói levél a ligetről és a sportpályáról 
Tisztelt Szerkesztőség! 
A lap március 26-ai számában olvastam az 

építendő sportpályáról. Részben egyetértek az 
eszmefuttatást jegyző -tim-mel, mert igaz, ha 
akad egy polgár, aki adakozik a városért, azt 
becsülni, segíteni kell. De szükséges kiönteni a 
fürdővízzel a gyereket is? Még mindig csak úgy 
tudunk valami szépet és jót alkotni, ha egyben 
rombolunk is? 

Elborzasztott, amikor azt olvastam a cikk vé
gén: Itt az ideje, hogy véget vessünk a ligeti 
nosztalgiának és demagógiának..." Hajmeresztő 
konzekvencia! Nem értein, miért kell így felten
ni a kérdést: liget vagy sporttelep? Egyáltalán: 
miért demagóg az, aki ligetet (is) akar?! Ez a 
vagy-vagy már tényleg a hivatalos álláspont? 
Ha az, akkor bizony rosszul döntölt a képvise-
lŐ-testülel, és szegény Göttmann Bódog is fo
roghat a sírjában. 

ö ugyanis az adott területre együtt álmodott 
ligetet és sporttelepet, mert okos ember lévén 
tisztában volt a sportoláshoz szükséges ózon
dús, egészséges levegő és a kellemes környezet 
jelentőségével. 

Nem a kompromisszium kedvéért ágálok én 
a ligettel övezet) sportpálya mellett, hanem mert 
meggyőződésem: ha nem egy ilyen terv kerül 
kivitelezésre, akkor csak félmunkát végeztek az 
illetékesek. Ha csak ligel lenne, szegényebb len

ne a város, ha csak pálya épülne... hát elég buta 
dönlés születne. 

„...Göttmann-ligct csak 1944-ig volt..." így 
igaz, de LIGET volt mindaddig, amíg hozzá 
nem értésből és nemtörődömségből ki nem ir
tották a növényzetet oly mértékben, hogy a 
Koptik utcai kaputól a Sághegyig el leheléit lát
ni. A betonozást, bitumenezést már nem is me
rem minősíteni - bár tudom, nem rossz szán
dékból tették. Ez a része a településnek még a 
hatvanas évek elején is „tüdeje" volt a városnak! 
Egy csendes, jó levegőjű, madárfüttyös pihenő
hely. Nekünk gyermekkorunkban nem építettek 
oda játszótereket, de hála Istennek fél napokat 
számháborúzó altunk a buja növényzettől rejtve, 
és jókat szánkóztunk a „gödörben", ami később 
feltöltésre került. Diákkoromban nem egyszer 
ott készültem az év végi vizsgákra, fiatalon pe
dig évekig randevúztam a kacskaringós utak 
menti piros padokon. A béke szigete volt ez a 
liget akkoriban minden celli lakosnak, aki per
cekre vagy órákra kikapcsolódásra vágyolt. 

Mindezek melleit természetesen felejthe
tetlen élményt jelenlett a sportpályára járás is. 
Máig előttem van például Gyürüsi Dezső torna
tanárunk, amint az év végi torna ünnepélyek fő
próbáit vezényelte a tribün Idejéről, vagy ami
kor a pápai „Peruc" csapata jött vendégségbe 
focisiáinkhoz népes szurkolótábor kíséretében. 

Ennek a sportpályának köszönhetem, hogy lát
hattam évekig Tarrósy Imre szenzációs védése
it. Szabó Feri édesapjának villáingyors vágtáit, 
vagy „vörös" Zsiga szemtelen cseleit. 

Summa summárum: Véleményem szerint 
Cellnck szüksége van a pályára, de a ligetre is. 
Arra nincs szüksége, hogy az új stadion mellett 
a régi pályát is meghagyják edzőpályának! Az 
már luxus lenne a jelen körülmények között. 
Amennyit az új pálya elvesz a régi ligetből, azt 
szerintem a régi pályából „ligetesíteni" kellene. 
Ismétlem: nem a kompromisszum kedvéért, ha
nem mert Göttmann Bódog is ezt a tervet java
solná, mert ezt diktálja a józan ész. 

Ez a pár gondolat jutott eszembe az Új Ke
menesalja híradása kapcsán, és remélem, olvas
hatok még ugyanitt e tárgykörből pro és kontra 
véleményeket. Bízom ebben annak ellenére, 
hogy - t i m - pont az ellenkezőjét sugallja: 
„...majd akkor illik megszólalnunk, ha a sport
centrum elkészül, és kivetnivaló lesz abban..." 
Illogikus javaslat. Ha valami elkészült, ott már 
nemigen lehet korrigálni. Akkor már csak tap
solni vagy fanyalogni lehet. Remélem, soraim
ból kitűnik, hogy én az előbbiek táborában sze
retném látni magam. 

Üdvözletlel: 
Németh András 

Szombathely, Szövő u. 43. 

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 bonuszt, és küldje el szerkesztőségünk címére: Uj 
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 bónuszon juttatnak 
el hozzánk, fénymásolatokat tehát ne küldjenek. 

Ez a legolcsóbb, mert ingyen van! 
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részére 

készített négyzetrácsokba. (A hirdetésben közöltek valódiságáért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.) 

ú 

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja 

A hirdetés feladója: 

címe: 

dátum aláírás 

Központi orvosi ügyelet 
8. hétfő 
9. kedd 

10. szerda 
11. csütörtök 
12. péntek 
13. szombat 
14. vasárnap 
15. hétfő 
16. kedd 
17. szerda 
18. csütörtök 
19. péntek 
20. szombat 
21. vasárnap 
22. hélfő 
23. kedd 
24. szerda 
25. csütörtök 
26. péntek 
27. szombat 
28. vasárnap 
29. hétfő 
30.' kedd 

Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Nagy János 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Mesterházy Gábor 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Ádám Ilona 
Dr. Nagy János 
Dr. SükÖsd Éva 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kiss Imre 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Nagy János 
Dr. Bérdi Gusztáv 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Mesterházy Gábor 
Dr. Gayer Tatjána 
Dr. Nagy János 

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

S Z A K R E N D E L É S E K 

Szemészet 
Vezetője: dr. Gát i Éva alorvos, szemész szakorvos. 
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig. 
(Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 

Psychiá t r ia 
Vezetője: dr . Tó th Katalin psychiátcr adjunktus 
Rendelés ideje: mindennap 8-14 órá ig 
(Minden második és negyedik hét pénickén szakmai továbbképzés 

miatt a rendelés szünetel.) 
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A matematika és az orosz sem mindenkinek mumus 

A Berzsenyi Dániel Gimnázium büszkeségei 
Egy gyermek elért eredményeit több szem

pontból is megítélhetjük. M i , szülők, örülünk 
minden kicsinek látszó dolognak. M i ponto
san tudjuk, mennyi minden van egy-egy elért 
eredmény mögött. A pedagógusok is más
képp látják a teljesítményeket. Osztályokban, 
évfolyamokban gondolkodva óhatatlanul 
összehasonlításra kerülnek a gyerekek pro
dukciói. A tágabb közösségek aztán megint 
másképp ítélkeznek, és hajlamosak csak a k i 
ugró teljesítményeket értékelni, csak a „leg
eket" szenzációsnak feltüntetni. Pedig ezeken 
kívül is vannak eredmények, melyek kitartó, 
folyamatos munka gyümölcsei. 

Ismerek egy kis srácot, aki második éve jár 
a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
ba és a következő eredményeket érte el: Var
ga Tamás matematikaverseny 1. helyezés, 
Eötvös Loránd fizikaverseny 1. helyezés, Bo
lyai János matematikaverseny 1. helyezés. 
Varga Tamás matematika területi verseny 4. 
helyezés. Zrínyi Ilona megyei verseny 2. he
lyezés, Zrínyi Ilona országos verseny 20. he
lyezés. Hevesi György megyei kémiaverseny 
4. helyezés. Kalmár László megyei matema
tikaverseny 5. helyezés. 

Az eredmények mögött Lócsi 
Levente áll, aki Tokorcson lakik, 
és az Eövös iskolából került át a 
hatosztályos gimnáziumba. Sike
rei ellenére szerény, csendes gye
reknek ismeri mindenki. Saját el
mondása szerint otthonról hozta 
a reál tantárgyak iránti szeretetét, 
hisz édesanyja is matematika-
technika szakos tanár. Az indít
tatáson túl szükség van még egy
fajta belülről fakadó probléma
érzékenységre, amit Levente 
csak úgy fogalmaz meg: „Szere

tek a végérc járni mindennek". 
És még valami nagyon fontos: 
egy tanár, aki odafigyel a tehet
ségekre. Ezt is megtalálta Tinger 
Vendel személyében, aki öröm
mel foglalkozik tehetséges kis ta
nítványával. Az órákon is nyílik 
alkalom pluszfeladatok megoldá
sára, de ez nem lenne elég ezek
hez a kiváló eredményekhez. 
Szorgalmi feladatsort is összeál
lít a tanár úr, amit aztán adott 
időre - általában két hét alatt -
kell otthon megoldani, majd be-

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

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

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

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

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

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

AUTÓPIACOT TARTUNK A PIACTÉREN 
Városfiimdnokság Celldömölk 

adni. A feladatokat aztán együtt 
beszélik át, együtt oldják meg a 
túl nehéznek bizonyuló példákat. 
A felkészítés során előkerülnek a 
régi „zrínyis" feladatok is, jó 
alapként a gyakorlat megszerzé
séhez. 

Ezek után se képzelje senki, 
hogy Levente elveszti gyerekko
rát a sok nehéz feladat miatt. Ma
rad ideje még a hangszeres tudás 
megszerzésére is: hegedűn és gi 
táron is játszik. Kedvenc időtöl
tései közé tartoznak a számítógé
pes játékok. Legutóbb például -
a játék határait jól átlépve - asz
talt tervezett és szerkesztett ma
gának a számítógép segítségével. 
A „Mi lesz veled emberke" kér
désre Levente szüleinek nem kell 
szorongva gondolnia. 

* 
A gimnáziumban most végez 

az utolsó évfolyam, amely az 
orosz nyelvet választotta. Ha 
igény mutatkozna rá, bármelyik 
pillanatban ismét folytatódhatna 
a nyelv tanítása, hiszen a szemé
lyi feltétel adott hozzá. Igény 
azonban nem merült fel. - Sze
rintem fontos, hogy az ember 
tudjon egy keleti nyelvet is -
mondja Kiss Krisztina, aki az 
Országos Tanulmányi Versenyen 
helyezést ért el orosz nyelvből. A 
negyedikes Kriszti ezzel mente
sült az érettségi letétele alól ide
gen nyelvből. 

A nyelv szeretetét még az ál

talános iskolából hozta magával, 
ahol tanárnője megszerettette ve
le ezt a tantárgyat. „Magas köve
telményeket állított velünk szem
be, dc játékosan tanított minket." 
A gimnáziumban is olyan tanár 
tanítja, aki mindenben segítette, 
egyengette útját. A versenyre is 
együtt készültek: kazettákat hall
gattak meg, nyelvtani feladatokat 
oldottak meg, együtt javítgatták 
Kriszti kiejtését. Tíz perces szö
veget kellett kívülről megtanulni 
és elmondani a szóbeli feladatok 
során. Ennek kiválasztásában és 
élethű előadásában is sok segít
séget kapott felkészítő tanárától, 
Ozora iné Gyarmat i Magdo lná 
tól. 

A jó pedagógus meghatároz
hatja egy gyerek egész életét. így 
lehet ez Kriszti esetében is, aki 
szintén pedagóguspályára ké
szül. Pestre szeretne kerülni az 
ELTE tanárképző karára, mate
matika-kémia szakra. Tervei 
szerint itt sem lesz hűtlen az 
orosz nyelvhez, ha egy mód 
van rá, szeretné folytatni a tanu
lását. 

Addig azonban még várja az 
érettségi és egy nyári tábor 
Szlovákiában. Nemzetközi talál
kozó és verseny lesz, ahova ma
gyar, lengyel, szlovák és osztrák 
fiatalokat várnak. Az út nyitva 
áll... 

Németh Ibolya 
Fotó: Völgyi L. 
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Néhány adalék a kegykút felújítása előtt 
Bármennyire furcsának tűnik, 

a szükségképpen felújításra váró 
kegykút története kapcsolódik az 
apátság alapításának történe
téhez. A hogyan megválaszolásá
hoz azonban hiányzik az a lánc
szem, ami a történetet teljesebbé 
tehetné. Ennek a hiányzó lánc
szemnek, az alapítólevélnek ed
dig nem sikerült a nyomára buk
kanni. 

Pacher Donát az apátság törté
netéről azt írja. nincs meg az ala
pítólevél. Mondhatjuk: nem is 
volt, mert soha sem hivatkoznak 
rá, pedig sok alkalom kínálkozott 
erre. Van. aki I I I . Bélának, van 
aki I I . Bélának és van, aki első 
szent királyunknak tulajdonítja 
az alapítást. Állításuk azonban 
nádszál módjára ingadozik. 

Kühár Flóris a búcsújárás rö
vid történetében írja: A dömölki 
apátságot a Pápa nemzetség ala
pította, kezdetben ennek kegy¬
urasága alá tartozott. Hogy mikor 
alapították, azt pontosan megál
lapítani nem lehet. 

Az első ismert oklevél 1252-
ből származik, az apát birtokpe-

Az ásott kút helyén nyomós kutal rendszeresítettek 

réről szól. Nyilvánvaló a korábbi 
alapítás. 

M i szól a két Béla király mel
lett? I I . (vak) Béla (1131-1141) 
uralkodása idején tűnik fel a 
munkajáradéknak az a formája. 

A kút a Felirattal, középen a kegyképpvl 

amikor egyesek - ácsok, kőmű
vesek - egyházi épületek javítá
sára, építésérc köteleztettek. Kö
zelebbit azonban nem tudunk. 
Vak Bélához kötődik a Sághe
gyen a várépítési monda. M i szól 
I I I . Béla mellett? Uralkodása ide
jén kerül sor az írásbeliség beve
zetésére. Diákokat küld Párizsba 
tanulni, hazatérve a király kör
nyezetében hivatalnoki appará
tust alkotnak. Magukkal hozták 
az írástudást, a kancellária mű
ködtetésének ismeretét, okleve
leket állítanak ki rendszercsen. 
Ekkor keletkezhetett a dömölki 
alapítólevél. Az előbb említett 
két egyháztörténeti könyv meg
jelenése óta eltelt evekben vélhe
tően nyomára bukkantak olyan 
adatnak, aminek alapján 1932-
33-ban megünnepelték az apát
ság 800 éves jubileumát. Kár, 
hogy az ünneplésre okot adó do
kumentumot sem akkor, sem ké
sőbb nem ismertették. 

Az ünnepség 1932. szeptem
ber 8-án kezdődött. A szentmisét 
Kühár Flóris egyetemi magánta
nár, pannonhalmi esperes tartot
ta, ezután került sor a Mária Szűz 
Anya Kútja megszentelésére. 
Délután avatták fel a sportpályán 
a tribünt, a népházat, és ünnepel
ték az önkéntes tűzoltó egyesület 
50 éves jubileumát. Az ünnepsé
gen megjelent dr. Tarányi Ferenc 
főispán is. 

A teljesség igénye nélkül né
hány kiemelés az egy éven át tar
tott megemlékezésekből, ame
lyek továbbra is a 800 éves jub i 
leum jegyében zajlottak. 1933. 
április: Mária-kongregáció M i 
kes püspök részvételével. Május: 

Kelemen Krizosztom pannonhal
mi főapát tart szentmisét. Mint 
érdekességet említem: a főapátot 
koltai Vidos Dániel evangélikus 
egyházmegyei felügyelő és a fe
lekezetek papjai is köszöntötték. 
A köszöntés a jubileumnak is 
szólt. Este lampionos felvonulást 
tartottak. Nagy sikert aratott Sza-
kály Dezső szavalókórusa. Júni
us: sajtónap. Augusztus: a Kato
likus Legény Egylet 30 éves ju
bileuma. Szeptember 8. Serédi 
Jusztinián hercegprímást fogad
ják. Körmenet indul a romtemp¬
lomhoz. 

A hercegprímás látogatásával 
zárul a pontosan egy évig tartó 
ünnepségsorozat, mely a kegykút 
megszentelésével kezdődött, 
amely építmény - mint hangsú
lyozták - hivatva lesz az elkövet
kező évszázadok emberének hir
detni a 800 éves múltat, hogy-e 
múltból a hívek lelkük megnyug
vására épülhessenek. A kegykút 
tehát nemcsak a búcsújárás egyik 
szimbóluma, hanem a 800 éves 
jubileum kapcsán az apátság ala
pításáé is. Ha biztonsággal nem 
is mondhatjuk - mert az alapító 
okirat előkerüléséről nincs tudo
másunk - , I I . (vak) Béla uralko
dása első éveiben keletkezhetett 
az apátság. Ezt látszik erősíteni a 
jubileum alatt itt megfordult ne
ves egyházi és világi személyek 
jelenléte. 

KáldosfiyuU 

Új Kemenesalja 
kéthetente! 
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Irodalmi emlékhely Nemeskeresztúron 
Újabb Irodalmi emlékhellyel gyarapodott m á j u s b a n Kemenesalja: Nemeskeresz tú ron felavat ták Bertha Bulcsú í ró emléktáblá já t , 
•ténvi László képei az ava táson készül tek. 

C.yurkuvtcsTIbiírKossuth-dfjasfróemlékbeszédít Toka János plébános beszentell az emléktáblát Virágok a gyerekektől az író Özvegyének 
mondja 

^ "AZ EMBER ÉRZELMI LÉNY, ^ 
W SODRÓDÓ FALEVÉL. W 

TÜNÉKENT FÉNYSZIGET." 
( B . W 

BERTHA BULCSÚ SRÓ 
1955 - 1997 

A SZERETETT HAJLÉKRA MEGBECSÜLÉSÜK 
JELÉÜL HELYEZTÉK EL EMLÉKTÁBLÁJUK AT 

4 
. w < í r 

$0 ! ^ 

A falu fiataljai ünnepi műsorral emlékeztek 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
22/1998. (IV. 29.) sz. rendelete 
a személyes gondoskodás t nyúj tó e l lá tásokról , 

azok igénybevételéről , a fizetendő térí tési d í jakról 
szóló 11/1997. ( I I I . 26.) sz., 

és a 2/1998. ( I . 28.) sz. rendelettel 
módosí tot t 19/1996. ( I I I . 27.) sz. rendelet módos í tásáró l 

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

1.1 
A rendelet 4. § (1) bekezdése - a 4. francia bekezdés kivételével 

- az alábbiak szerint módosul: 
4. § (1) Az önkormányzat a biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások intézményi térítési díjait a következők szerint álla
pítja meg: 

- h á z i segítségnyújtás esetén 181 Ft/óra 
- étkezés és klub ellátás esetén 464 Ft/nap 
Ebből: reggeli 131 Ft/nap 

ebéd 205 Ft/nap 
vacsora 128 Ft/nap 

- g o n d o z ó h á z i ellátás esetén 18 000 Ft/hó 
600 Ft/nap 

nem celldömölki lakosnak: 45 000 Fl/lió 
1 500 Ft/nap 

2 .§ 
A személyes térítési díjak fizetésénél az önkormányzat a következő 

kedvezményeket biztosítja: 

Házi segí tségnyújtás: 
Kategória Fizetendő % 

- -24 000 Ft 10 
24 001-26 000 Ft 11 
26 001-28 000 Ft 12 
28 001-29 000 Ft 13 
29 001-30 000 Ft 14 
30 001-31 000 Ft 15 
31 001-32 000 Ft 16 
32 001-Gondozás intézményi díja 
Étkeztetés , k lubel lá tás : 

Ebéd 
% Ft 

24 000 Ft 14 112 
24 001-26 000 Ft 15 120-130 
26 001-28 000 Ft 16 139-149 
28 001-29 000 Ft 17 159-164 
29 001-30 000 Ft 18 174-180 
30 001-32 000 Ft 19 190-203 
32 001-től étel intézményi díja 205 

étel intézményi díja: 128 
3. § 

A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, a korábbi 6. § 
számozása 7. §-ra változik. 

A bölcsődei intézményi térítési díj: 112-120 Ft/nap. 
4. § 

Ez a rendelet 1998. május l-jén lép hatályba. 

Fizetendő óra/Ft 
- 8 0 Ft 

88-95 Ft 
104-112 Ft 
121-126 Ft 
135-140 Ft 
150-155 Ft 
165-171 Ft 

181 Ft 

Vacsora 
% Ft 
6 48 
7 56-61 
8 69-75 
9 84-87 

10 97-100 
11 110-117 

Celldömölk, 1998. április 29. 
Baranyai Att i láné dr. 

jegyző 
Makkos Is tván 

polgármester 

forgatónyomaték 
kedvéért 

A Renault márkakereskedések most nem csak eredeti, gyári alkatrészekkel 

és teljeskörű szolgáltatással várják Önt H A N E M egy fantasztikus lehetőséggel is! 

forgassa meg a rulettkereket hogy kevesebbet f izessen (vagy akár semmit) autója szervizeléséért 

Ráadásul a j á n d é k o t akkor is k a p , ha nem nyert! 

A részvételi feltételek az akcióban résztvevő 

márkakereskedőknél olvashatók.* 

Június 2-töl 13-Ir RENAULT - MOLNÁR & MOLNÁR KFT. 9500 Celldömölk, Tompa M. u. 5/A - Tel./Fax: 60^76-416 
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Megyei fizikaverseny az Eötvös Loránd Általános Iskolában 
Május 25-én rendezte az Eötvös Loránd Általános Iskola immár ha

gyományossá vált fizikaversenyét, amelyen 11 iskola 38 tanulója vett 
részt a 7. és 8. osztályosok korosztályában. 

A rendezvénynek ünnepi aktualitást adott, hogy idén ünnepeljük Eöt
vös Loránd születésének 150. évfordulóját. A verseny előlti megemléke
zés keretében megkoszorúzták az iskolában található domborművet, 
amelynek első példánya aheidelbergi egyetemen található, s Kiss Sándor 
szobrászművész alkotása. 

A verseny feladatait dr. Kovács Jánosné fizikatanár állította össze, s 
Ő látta el egyben a zsűrielnöki teendőket is. Munkáját segítette Hédi 
Zoltúnné fizika-szaktanácsadó, Vida Mária , az Eötvös iskola nyugalma
zott tanára és Karádiné Fup Ilona gimáziumi tanár. 

A feladatok megoldása után a tanulók és kísérőik fellátogattak a Ság-
hegyre, ahol dr. Aczél Etelka, a Magyar Geofizikusok Egyesületének 
alapító tagja méltatta Eötvös Loránd munkásságát, s elhelyezte az emlé

kezés és a tisztelet koszorúját az emlékoszlopnál. Beszédében utalt a 
lokálpatriotizmus fontosságára, s az abban megnyilvánuló igaz haza
fiságra is. 

Az eredményhirdetés után dr. Nagy Már ton , az Eötvös Fizikai Tár
sulat alelnöke a tehetséggondozás fontosságáról beszélt, s egyben bátorí
totta a fiatalokat a minél gyakoribb megmérettetés vállalására. 

A verseny végeredménye így alakult: 
7. osztály: I . Lócsi Levente, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldö

mölk, I I . Karádi Péter, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk, Szálai 
Zoltán, Bercsényi Ált. Iskola, Szombathely 

8. osztály: I . Tóth Norbert, Sylvester J. Ált. Iskola, Sárvár, I I . Pup 
Veronika, Tinódi Gimnázium, Sárvár, Pintér Milán, Gáyer Gy. Ált. Isk., 
Celldömölk, I I I . Soós Gábor, Kanizsai D. Gimnázium, Szombathely, 
Molnár Viktor, Neumann Ált. Isk., Szombathely, Horváth Dániel Vajk, 
Kanizsai D. Gimnázium, Szombathely M. L. 

Készülnek az országos döntőre 

Mesés lányok Mihályfán 
Aranyos, csillogó szemű, csör-

fós kis leányok. Tele vannak élmé
nyekkel és várakozással. Az élmé
nyeket az eddigi szereplés, a vára
kozást az előttük álló feladatok ad
ják. Mészáros Viki , Veres Kriszti 
(tartalék), Sebestyén Reni, Kovács 
Eszti és Kurucz Tünde (felvételün
kön) a kemenesmihályfai iskola 3. 
osztályos tanulói, akik a Mescve-
télkedő megyei döntőjén első he
lyen végeztek. A Jóságos tündérek 
névre hallgató kis csapat eddig 4 
versenyen vett részt sikerrel. 

- A megyei volt a legizgalma
sabb, hiszen ezen volt a legna
gyobb a tét - mondja felnőttesen 
Kriszti, a csapatkapitány. 

- így dobogott a szívünk - mu
tatja kezecskéjével Reni - annyira 
izgultunk, hogy jó helyezést ér
jünk el. 

- A legjobban talán Alsóságon 
éreztük magunkat a területi döntőn. 
Igen kedvesen fogadtak bennün
ket, még torlát is kaptunk - emlé
kezik vissza Eszti. 

Viki az ügyességi feladatokat 
emlegeti, amiben nem nagyon re
mekeltek. Még szerencse, hogy ezt 
nem pontozták - véli. 

- A keresztrejtvényeket és a v i l -
lámkérdésekct kedveltük legjob
ban a sok érdekes feladatból, és él
veztük a bábozást is, csak a para
ván egy kicsit magas volt - mondja 
Tündi. 

Jó hallgatni, ahogy élményeikre 
emlékeznek. Oly tisztán és szépen 
beszélnek, hogy azt bárki megiri
gyelhetné tőlük. 

A sok mese közül Reninek a 
Hogyan talált mcoyasszonyt az 
egér?, Eszternek a Rest macska, 
Vikinek A hálátlan kígyó, Tündi
nek pedig a Trillevip tetszett a leg
jobban. Persze nem csak meseolva
sásból állt a felkészülés. Illusztrá
ciókat készítetlek, szereplőket jel
lemeztek, csoportosítottak. Fel kel
lett isinemi részleieket, térképen is 
cl kellett tudni helyezni, ha más né
pektől származott a mese, és még 
sorolhatnánk tovább a változatos 
feladatokat, amelyekkel sikeresen 
megbirkóztak. 

- A versenyekre való felkészü
lés sok munkál jelentett. Mindig 
előre megkaptuk a feladalokat. A 
gyerekek eddig 18 mesét tanultak 
meg. A verseny egyúttal igen erős 
memóriapróba is volt. Jelenleg az 

országos döntőre készülünk, ami 
Bábolnán lesz június 6-án. Kicsit 
aggaszt bennünket, hogy még 
semmilyen feladatot sem kaptunk 
- tájékoztat a csapat felkészítő ta
nára, Toldi Mária , aki az alsós 
munkaközösség vezetője az iskolá
ban. 

Volt valami, ami szintén izga
lomban tartotta a 121 fős kis iskola 
harmadikosait. 

A jó szereplés jutalmaként k i 
utazhattak Gánsendorfba a Safari-
parkot megtekinteni. Még egyikük 
sem járt külföldön. 

Völgyi L. 

Anyakönyvi hírek 
C E L L D Ö M Ö L K 

Házasság: Bakk Tibor István és Horváth Tí
mea, Rokk József és Dömők Éva Jolán, Si
mon Ferenc Zsolt és Bokányi Beáta, Csótár 
Csaba és Zsámboki Orsolya, Németh Tamás 
és Koloszá r Viktór ia , Ágoston Tibor és 
Wckszli Anita, Lábos Róbert László és Som
lai Andrea. 
Születés: Nyoszoli László és Szabó Euridike 
leánya. Euridike Elizabet, Vass István és Né
meth Mónika fia: Péter, Kiss István és Bog
nár Veronika leánya: Brigitta, Sallai Zsolt és 
Árvái Anna leánya: Szandra Evelin. Baracs
kai József és Kocsis Krisztina fia: Málé, Ár

vái Tibor és Szabó Kalalin leánya: Tímea. 
Horváth László és Péter Mónika leánya: Ale
xandra Mónika, Kőhalmi Ferenc és Biczó 
Mónika fia: Dániel Bence. 
Halá lozás : Erdei Ferenc, Szcleczky Lajos. 
Hctyci László, Fai kas Károly, Somogyi Gyu-
láné sz. Csajbók Jolán. 

TOKORCS 
Születés : Kovács Tamás és Enzsöl Mária 
Ivetla fia: Patrik. 

KEMENESSÖMJÉN 

Születés: Kiss Dezső és Nagy Lívia leánya: 
Rebeka, Sebestyén Aladár és Tarczi Renáta 
leánya: Bianka. Molnár Sándor és Kovács 
Kalalin fia: Benjámin. 

KEMENESMIHÁLYFA 

Születés: Ábrahám Attila és Záborszky Tün
de fia: Ádám Attila. 

NEMESKERESZTÚR 

Születés: Zsömle Zoltán és Marton Gyöngyi 
leánya: Zsaklin. 

JÁNOSHÁZA 

Születés: Bordi Attila Gábor és Bolla Viktó
ria Veronika leánya: Bianka, Lakatos Zsolt 
és Császár Ildikó leánya: Elizabet. 

BOBA 

Halálozás: Szalóky Béla. 
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Pedagógusnapra 
Köszöntjük a pedagógusokat! Azokat, akik ki 

tudja hány évi munka után, nyugdíjasként élik 
napjaikat. Sok év munkája, megszámlálhatatlan 
tanítvány emléke él a lelkükben. Tanítottak, ne
veltek, példát és értéket mutattak egy olyan v i 
lágban, ahol talán jobban látszódott, mi a jó, és 
mi a rossz, mi az erkölcsös és mi az erkölcste
len, mi az érték és mi az, ami nem... Távol az 
iskola zajától, szerény nyugdíjjal a zsebükben 
csak akkor mosolyodnak el, ha volt tanítványaik 
rájuk köszönnek az utcán, ha a ki ludja hányadik 
osztálytalálkozón még mindig olyan szeretettel 
veszik körül régi diákjaik, mint akkor és ott, jaj 
de régen. 

Köszöntjük a pedagógusokat! Azokat,' akik 
ma is ott állnak a tábla előtt, és rendíthetetlen 
hittel próbálják tanítgatni gyermekeinket. Azo
kat, akiket a kevéske anyagi és még kevesebb 
erkölcsi megbecsülés sem fordított el a pályától. 
Azokat, akik képesek napról napra az iskolaka
puban hagyni otthoni gondjaikat, hogy gyereke
ink semmit se érezzenek ezekből. Azokat, aki
ket nem tántorítanak el a kudarcok, de új erőre 
kapnak az apró sikerektől is. Több időt töltenek 
ők gyermekeinkkel, mint mi magunk. Talán job
ban is ismerik őket. Talán reálisabban is mérik 
össze őket egymással. Talán kevesebb elmarasz
taló szóval kellene illetnünk őket egy-egy „igaz
ságtalanul" megítélt osztályzatnál. Talán. De biz
tosan el kellene gondokodnunk az „ÉRTED HA
RAGSZOM, NEM ELLENED" igazságán. 

Köszöntjük azokat a fiatalokat, akik most in
dulnak el ezen a pályán! Köszönjük az elhatá
rozást, hogy mindazon problémák ellenére, 
amelyeket ők oly jól látnak, mégis elhatározták, 
hogy gyermekeinket, unokáinkat tanítani fog
ják. Kívánjuk, hogy 50 év múlva is azt gondol
ják: „Bár zord a harc, megéri a világ" 

Nemrégiben beszélgettem egy gimnázium 
igazgatójával, ő tőle hallottam, hogy tíz évvel 
ezelőtt a végzősök közel ötven százaléka peda
góguspályára készült az érettségi után. Amikor 
előálltam tervemmel, miszerint szeretném meg
tudni, miért készül ma valaki pedagóguspályára, 
három (!) végzősnek a megfogalmazott gondo
latait adta kezembe. íme: 

„Mindig is tanár szerettem volna lenni. Már 
gyerekkoromban is nagyon vonzott a pedagó
guspálya, s odahaza a testvéremmel gyakran ját
szottam tanárosdit. Nagyon szeretem a gyereke
ket, és szerintem a pedagógus szívét melengető 
érzés, ha látja, hogy az ő segítségével, tudásából 
táplálkozva tanítványai művelt emberekké cse
perednek. Bár a mostani körülmények között a 
tanárok helyzete nem éppen kedvező, nem ép
pen irigylésre méltó, de remélem, hogy amire 
mi is odakerülünk, jobban megbecsülik őket." 

„Szociálpedagógus szeretnék lenni, azért, 
hogy olyan gyerekekkel foglalkozhassak, akik 
nem tudnak beilleszkedni a többi gyerek közé. 
Segíteni szeretnék abban, hogy minél több sze
retetet és vidámságot kapjanak misoktól és fő
leg tanáraiktól. A gyenneknevelőotthonban élő 
gyerekek zárkózottak, és számomra nagy kihí
vást jelent a közelükbe férkőzni és barátjukká 
válni." 

,J-Íosszas töprengés után a jelentkezési lapo
mat az Apáczai Csere János Tanítóképző Főis
kolára adtam be. A pedagóguspálya már régóta 
vonz, mivel édesanyám is tanítónő. Napról nap
ra elismeréssel figyelem munkáját, végtelen tü
relmét a gyerekekhez. A sok nehézség mellett, 
a munka szépsége, hogy új ismereteket adhatok 
át a gyerekeknek, és elindíthatom őket a tudás 
útján. Az ország jelenlegi gazdasági helyzetét 
isinerve nem az anyagi lehetőségek vonzanak, 
de remélem, hogy a NAT bevezetésével, az ok
tatási rendszer átalakulásával a pedagógusi pá
lya is nagyobb megbecsülést fog szerezni." 

Megkértem Dürnyei Lászlót, az Eötvös is
kola tanárát, olvassa el ezeket a gondolatokat és 
mondjon véleményt róluk. 

- Úgy látom, nagyon is érett gondolatokat 
fogalmaztak meg a fiatalok. Nagyon jól látják, 
hogy sem ma sem 25 évvel ezelőtt - amikor én 
kezdtem tanítani - nem volt ez egy jól megfi
zetett pálya. Nem is azért választja valaki ezt a 
hivatást. Akik tanárokká, pedagógusokká lesz
nek, valahol a génjeikben hordozzák ennek a 
pályának a szeretetét. Úgy, ahogy a lányok is 
megfogalmazzák: fogalmazgatjuk magunkban a 
„tanítani gyönyörű dolog" gondolatát, aztán' 
egyszer csak rájövünk, hogy mi ezt szeretnénk 
csinálni. Kinek-kinek más motiválja ezt az el
határozását, de egy életre szóló elhivatottságot 
jelent tanári diplomát szerezni. Nekem nagyon 
mélyről, nagyon régről fakadt ez az érzés. Az 
én apám is tanító volt, sőt számomra ő volt „a" 
tanító. Gyermekkoromban azt láttam, hogy tisz
telet és szeretet veszi körül, akármerre megy is. 
Mert azért mondjuk meg őszintén: anyagiakban 
akkor sem dúskáltak a tanítók, de a megbecsü
lés, a tisztelet érezhető volt. Az Ő példája és a 
sok nagyszerű tanárkolléga példamutatása segí
tett megfogalmazni ars poeticámat, ami szerint 
élek és tanítok ma is. Nem kell törekedni a 
könnyű népszerűségre. Úgy kell szeretni a ta
nítványainkat, mint a szülő szereti a gyermekét: 
szeretetteljes szigorúsággal. Ez abból a felelős
ségből táplálkozik, hogy a gyerekeket fel kell 
készítenünk a továbbtanulásra, meg kell alapoz
nunk a tudásukat annyira, hogy azután már a 
saját szorgalmukkal és tehetségükkel építhessék 
tovább életüket. „Ha még egyszer újrakezdhet
ném, megint csak azért küzdenék, hogy igazán 
megérdemeljem a rám bízott fiatalok barátságát, 
mosolyát és jó emlékezetét" - írta Gyergyai A l 
bert, de ezek a szavak az én érzéseimet fogal
mazzák meg. 

Németh Ibolya 

K i lehetett pünkösdi király? 
Pünkösd a népszokások tekinte

tében az egyik leggazdagabb ünne
pünk. Régi hagyomány volt erre a 
napra zöldbe öltöztetni a falut: zöld 
ággal díszítették ugyanis a kaput, a 
kerítést, az iskolát; a templomot, de 
a folyók melleit élő falvak lakói 
még a csónakokat és a vízimalmot 
is feldíszítették. 

Az „Olyan rövid, mint a pünkös
di királyság" szóláshasonlatunk 
már évszázadok óta használt, s 
mind a mai napig valaminek a rö
vidségére, hiábavalóságára utal. „A 
pünkösdi királyság nem nagy ura
ság" - mondjuk még ma is, ha az a 
véleményünk, hogy nem sokat ér az 
olyan boldogság, ami nem tartós. 

[VIDEOTECHNIKA] s z E R V I Z 
- Celldömölkön a Sági ti. 16 sz. alatt! 

Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587 

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

szervizelése és javítása 
garanciával. 
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- C O M P U T E R MONITOROK 

szervizelése és javítása 
garanciával. 

FODOR TAMÁS oki. ü z e m m é r n ö k 

A pünkösdi király választása 
már a X V I . századból ismert szo
kások közé tartozik. Valószínűleg 
a pogány magyarság régi, tavaszi 
ünnepe helyére lépett. Résztvevői 
a falu legényei voltak, akik külön
böző ügyességi feladatokban mér
ték össze a tudásukat. A különböző 
lovasversenyek és a birkahajtás 
szinte mindenhol a feladatok közé 
tartozott. Egyes vidékeken élt még 
a gúnárnyak-szakítás szokása is. A 
legügyesebb legény lett aztán a 
pünkösdi király, és uralkodása ke
reken egy esztendeig, a következő 
pünkösdi megmérettetésig tartott. 
Ez alatt az idő alatt köteles volt 
minden legény szót fogadni és en
gedelmeskedni a „királynak". 

Ennél talán kevésbé ismert a 
pünkösdi királyné-járás szokása. 
Míg a királyválasztás a legények 
közölt zajlott, ez a szokás a lányo
kat érintette. Járták a virágokkal 
feldíszített falut, és virágszirmot 
szórtak széjjel. Kiválasztották ma
guk közül a legszebb kislányt, fe
hér ruhába öltöztették, és letakar
ták a fejét abrosszal. Kezébe kis 

kosarat adtak, melyben virágszir
mok voltak. így indult el a lányos 
menet házról házra Amikor egy-
egy portára betértek, levették a 
„fágylat" a királyné fejéről ,J£kko-
ra legyen a kenderük!"- felkiáltás
sal. Diót, cukrot, aprópénzt kaptak 
ajándékba. 

Érdekessége még a pünkösdi 
néphagyománynak, hogy Szent Er
zsébetről szóló dalokat énekeltek a 
lányok. Mint tudjuk, ő a szegények 
pártfogója, aki kenyérosztással 
próbált segíteni rajtuk. Ez azonban 
nem mindenkinek tetszett. Amikor 
kérdőre vonták ezért a tettéért, bi
zonyítékul meg kellett mutatnia 
kötényét, melyből a kenyeret osz
totta. Csakhogy a kenyér csodála
tos módon - átváltozott pünkösdi 
rózsaszirommá. 

A pünkösdi népszokások még 
ma is élnek, igaz, megváltozott jel
leggel és formában. Az Alföldön és 
a Dunántúlon találunk ma is olyan 
helyeket, ahol ezek a hagyomá
nyok fellelhetők. A pünkösdölés 
énekes, táncos, adománygyűjtő jel
legű népszokás lett. Egyre inkább 
a gyerekek veszik át a régi legé' 
nyes versengés szerepét. 

Németh I. 
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Kibékíthetetlen ellentétek a bérlő és az önkormányzat között? 

Borgátai helyzetkép az idei strandidény nyitásakor 
A nyár közeledtével sorban nyitnak a 

strandok és a fürdőhelyek. Kemenesalja 
egyik ilyen népszerű" helye a borgátai termál
vizes fürdő. Hatodik éve ugynaz a család bér
l i , akik ugyan Tárnokon laknak, de a strand
szezon beköszöntével ideköltöznek Borgátá
ra Az idén (is) május elsején nyitottak. A 
szezon szeptember 30-áig tart. Már az elősze
zonban is voltak látogatók szép számmal, ma
gyar és osztrák vendégek érkeztek, elsősor
ban az idősebb korosztályból. A fiatalok és a 
gyerekes családok csak az iskolaév befejez
tével várhatók, június közepén. 

A nyitást felújítási munkák előzték meg. 
Megtörtént a medencék savazása, ahol kel
lett, csöveket cseréltek, lefestettek mindent, 
ami tél idején megkopott. A fürdő mellett 

^emping működik. Az idevezető járda bal
esetveszélyessé vált, ezért teljes hosszában ki 
kellett cserélni. Terveik között szerepelt még 
egy szolgáltatóház építése is. ahol fodrásza
tot, pedikúrt. manikűrt és masszázst szerettek 
volna üzemeltetni. Ezek az elképzelések 
egyelőre nem valósullak meg. 

Megvalósult viszont a fürdővendégek ké
rése: az idei évtől kétféle belépési lehetőség
gel bővült a kör. Bérletet válthatnak mind
azok, akik a szezon minden napján szeretné
nek itt pihenni. Ennek 1500 forint az ára; 

kevesebb, mint a fele annak, mintha minden 
nap jegyet váltana valaki. Lehet még havi 
bérletet is venni, ami 7500 forint helyett 5000 
forintba kerül. 

Megtörtént a nyitás előtti egészségügyi 
szemle is. Ellenőrizte az ÁNTSZ a mellékhe
lyiségek tisztaságát, a medencék és a kutak 
állapotát, vízmintát vettek. Mindent rendben 
találtak. Előírásuk szerint a melegvizes - 34 
fokos - medencében naponta kell a vizet cse
rélni. A medencét háromszoros higítású 
hypóval kell mindennap átmosni, és gondos
kodni kell a víz rendszeres algállanításáről is. 

Minden készen áll tehát Borgátán, hogy 
fogadják az ideérkező, pihenni vágyó embe
reket. Mégis rossz szájízzel gondolnak az el
következő szezonra mind a fürdőt bérbe vevő 
H u s z á r Zo l t án , mind Borgáta polgármeste
re. Csóka A n d r á s . Felmerült ugyanis az 
igény arra, hogy az elő-, illetve utószezonban 
ideérkező vendégeket fedett medence fogad
ja. Jó lenne ez a lehetőség, hiszen nem csak 
a borgátaiak, hanem a környékbeli falvak la
kói is örömmel fogadnák egy fedett medence 
létezését és használatát. Ezen a ponton aztán 
ütköznek az érdekek. 

- Ez a beruházás körülbelül húszmillió fo
rintba kerülne - érvel Huszár Zoltán. - Ez 
borzasztóan nagy összeg, ennyit nem tudok 

beruházni. Kértem tehát a borgátai önkor
mányzatot, hogy segítsenek. Anyagi támoga
tást azonban nem kaptam, mivel nem tettem 
le az építendő létesítmény tervét. Egy terv 
elkészítése azonban 200-300 ezer forint. M i 
a biztosíték arra, hogy ha én ezt elkészítte
tem, akkor ezt az önkormányzat el is fogadja, 
és ténylegesen támogat ennek kivitelezé
sében? 

- Az a baj - hangzik az ellenérv Csóka 
Andrástól - , hogy másképp értelmezi Huszár 
úr is és mi is a fejlesztés fogalmát. Amikor 
bérletbe vette a fürdőt, ígéretet tett arra, hogy 
fejlesztéseket fog végrehajtani, ezt a pályáza
tába bele is foglalta. Beruházások, felújítások 
tényleg vannak, de fejlesztésről szó sincs. A 
borgátai üdülőfalu fejlődése ezért is rekedt 
meg, hisz nem látszódik, hogy a strandon ko
molyabb beruházások valósultak volna meg. 
Csalódottságot okoz az embereknek, hogy évek 
óta nincs komolyabb beruházás, mint amilyen 
a fedeti medence megépítése is lenne. 

Az ellentétek kibékíthetetlennek látszanak. 
Lapzártakor, május végére azonban terveztek 
egy lakossági fórumot, ahova meghívták az 
önkormányzat képviselőit, Huszárékat és az 
üdülőfalu lakóit. Bízzunk a megbékélésben, 
hiszen a fejlődés és az üdülő szebbé tétele 
mindannyiunk érdeke lenne. N. I . 

Hol tart a közmunkaprogram? 

Kiss Péter munkaügyi 
miniszter látogatása Csöngén 
Május 11-én Kiss Péter mun

kaügyi miniszter megyénkbe lá
togatott. Körútját Csönge határá
ban kezdte, ahol a közmunka
program keretében folyó erdőte
lepítési munkálatokat tekintette 
meg. 

A közmunkaprogram a köz
munkatanács által támogatott 
olyan program, amely azon réte
geknek biztosít fél évre munkát, 
akik a munkaerőpiacról tartósan 
kiszorultak, az elhelyezkedésre 
nincs remény. Az erdőtelepítési 
munkák április elején kezdődtek. 
A megyében 2 cég a végrehajtó
ja: a Sárvári Mezőgazdasági Rt. 
és a Szombathelyi Erdészeti Rt. 
A munkaerőt a Vas Megyei 
Munkaügyi Központ celldömöl
ki és a sárvári kirendeltségének 
kellett biztosítani. Erre a mun
kára 1 hónap alatt közel 400 
személyt közvetítettek k i . A ke
reseti lehetőség nettó 22-23 000 
forint. 

A munka: akác facsemeték ül
tetése rossz minőségű", mezőgaz
dasági művelésre alkalmatlan 

földeken. A telepítést folyamato
san ápolják és gyomtalanílják is 
az ott dolgozók. 

A Csönge határában folyó 
közmunkaprogram értékelésére 
Sárváron kerüli sor a miniszter, 
az érintett munkaügyi központok 
vezetőinek, valamint a polgár
mesterek részvételével. A köz
munkaprogramok 1996-ban in
dultak Magyarországon, elsősor
ban az erősen munkanélküli tér
ségek gondjainak enyhítésére. 
Vas megyében ez az első ilyen 
program, tapasztalatok eddig 
még nem voltak. Várhatóan eb
ben a térségben nem is lesz a 
program olyan mértékű, mint a 
keleti megyékben, hiszen itt a 
legalacsonyabb a munkanélküli
ségi ráta (5-5,5 százalék). 

A közmunkaprogram abból a 
szempontból is fontos volt, hi
szen lehetőséget biztosított a 
munkaügyi kirendeltségek szá
mára, hogy nagy tömegben fel
mérjék a munkanélküliek mun
kavállalási hajlandóságát. 

N. M. 

B Á L A Z S I N E G - B Á L A Z S I N E G - B A L A Z S I N E G - B A L A Z S I N E d 

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

I F A , M T Z , Z E T O R , T Z - 4 K , a lka t részek , c sapágyak , 
ékszí jak, a k k u m u l á t o r o k (PERION) 
GUMIKÖPENYEK (IFA, MTZ) 
B Á L A Z S I N E G K A P H A T Ó 
kis és nagytéte lben (kocka- és körbá lákhoz) 
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 
Tel.: 06/60/376-768 

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

BÁLAZSINEG - BÁLAZSINEG - BÁLAZSINEG 

O P T I K A 

OS" 
CELLDÖMÖLK 
V A S Ú T Á L L O M Á S 

INGYENES SZEMVIZSGÁLÁT • SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 
-JAVÍTÁS • SZTK-. MÁV-VÉNYEK BEVÁLTÁSA • K O N 
TAKTLENCSE ÁPOLÓSZEREK • EGYÉB OPTIKAI CIK
KEK. KIEGÉSZÍTŐK ÁRUSÍTÁSA • AJÁNDÉK • FOTÓ 

Fantasztikus kontaktlencse és napszemüveg akció! 
T E L E F O N : 06-95/423-800 
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BIRKÓZÁS 
Az ostffyasszonyfai birkózók eredményei: 

Fejér megye nyílt b i rkózó ba jnoksága , Lovasbe rény : 

Gyermek kategória: 24 kg: 2. Sólymos András 
Diák I I . kategória: 32 kg: 3. Kovács Zsolt 
Serdüld I I . kat.: 38 kg: 1. Horváth Róbert, 2. Ádám Zoltán 
Területi szabadfogású verseny. Győr: 
Diák I I . kategória: 24 kg: 2. Sólymos András, 28 kg: 2. Varga 

Gergő, 32 kg: 2. Kovács Zsolt; 
Diák I . kategória: 50 kg: 3. Bcdi Gergő. 

Sághegy Kupa szabadfogású verseny 

Az Alsósági Tavaszi Napok keretében rendezett versenyen a kc-
menesaljai versenyzők közül dobogós helyezést ért cl - az ostf
fyasszonyfai versenyzők közül (edző: Földi Csaba) diák I I . kategóri
ában: 

22 kg: I I . Sólymos András. 30 kg: L Feriig Tamás , 32 kg: I I I . 
Kovács Zsolt. 

Serdülő U. kategóriában: 38 kg: I . Horváth Róbert. 47 kg: I . Boda 
Péter, 59 kg: I . Csőre Szabolcs. 66 kg: L Horváth Gábor, 73 kg: I . 
Fekete László. 

A jánosházi versenyzők közül (edző: Albert Tibor) diák I I . kate
góriában: 

32 kg: I I . Dormán Kálmán, 41 kg: I I . Albert Bálint 
Csapatversenyben (8 csapat): 1. Haladás VSE. 2. Ostffy asszony fa, 

3. Pápa. 
-vl-

ASZTALITENISZ 
Hét egyesület részvételével rendezték meg a Kemenesalja egyéni 

asztalitenisz versenyt Celldömölkön. A férfi párost a Fehér László 
(CVSE-MÁVÉPCELL)-Németh Dávid (KSI) kettős nyerte. A többi 
celldömölki versenyző harmadik lett. 

Az újonc fiúk között Lukács Balázs és Horváth Zoltán; a serdülő 
fiúk között Lukács Balázs, a férfi egyéniben pedig Máthé Gyula és 
Tekét Attila szerzett bronzérmet. 

Asztalitenisz sportágban mind az NB IT-ben, mind az NB III-ban 
befejeződött a bajnokság. A CVSE-MÁVÉPCELL csapatai közül az 
1. csapat a 3., a I I . csapat a 8. helyet szerezte meg. Az edzői értékelést 
és a tabellákat a következő számunkban közöljük. 

vl 

LABDARÚGÁS 
A CVSE-Antók Nyomda serdülő csapatai továbbra is jól szerepel

nek a megyei bajnokság sárvári csoportjában. A serdülő I . veretlenül 
vezeti a bajnoki tabellát. A két csapat elért eredményei a tavaszi 
szezonban eddig lejátszott mérkőzéseken az alábbiak szerint alakul
tak: 

Serdülő I . - Kemenesalja 3-1, - Serdülő I I . 9-0, - Haladás I I I . 6-0, 
- Jánosháza l - l . 

Serdülő I I . - Jánosháza 1-4, - Répcelak 1-2, - Haladás I I I . 5-2, -
TRIKA Ikervár 5-2. 

- tim -

Mérkőzésről mérkőzésre 
CVSE-Antók N y o m d a - P á p a i E L C 4-2 (0-1) 

Celldömölk, 800 néző. Vezette: Ferencz Attila (Győr), pj. Molnár, 
Egcdy 

Celldömölk: Szép - Győrvári. Csákvári . Bodor, Stibcr - Nagy I . , 
Dobány, Bognár, Lengyel - Pécz, Cscrtán. Edző: Sebestyén Attila. 

Pápa: Tóth - Fábián, Máté . Szántó, Herold - Porpáczy, Oravecz, 
Marton, Mészáros - Simon, Szanyi. 

Edző: Szabó Sándor. 
Csere: Bodor és Nagy I . helyett Elekes és Orsós a szünetben. Győr

vári helyett Molnár, Mészáros helyett Németh F. a 74., Porpáczy 
helyett Németh G. a 81. percben. 

Szögletarány: 7:2 (3:1) 
Szabó Sándor, a pápai csapat edzője: Nehéz helyzetben vagyunk, 

most jól jönne a kitűnő cclli csapat otthonában a pontszerzés. 
A májusi Őszben 15 perces késessel kezdődött el a két nagy múltú 

csapat találkozója A késés oka a már annyira óhajtott bőséges égi 
áldás volt, amely rövid idő alatt erősen föláztatta a játékteret, s az első 
félidőben vigasztalanul zúdult játékos és néző nyakába. A játékosokat 
többször is megtréfálta a pályán felgyülemlett magas víz, ami a vé
dekező taktikával játszó vendégcsapatnak kedvezett, méghozzá úgy, 
hogy edzőjük óhajának megfelelően vezető pozícióban vonulhatlak 
félidőben pihenőre. A pápai gólon kívül kevés látnivaló ho/.la tűzbe 
a nézőket, a cclli csapat, akárcsak a közelmúlt hazai mérkőzésein 
mezőnyfölényét nem tudta gólra váltani. 

8. perc: A vendégcsapat játékosa. Marton szerzett labdát, amivel 
néhány lépést tett kapu felé, majd 30 méterről lövésre szánta cl magát. 
Neki lett igaza, jól eltalált bal alsó sarkos lövése a vizes füvön meg
csúszva vágódott a vetődő Szép mellett a hálóba (0-1). 

28. perc: Egy percen belül kél ígéretes hclyzcl is kimaradl. Először 
Lengyel ívelt be egy szabadrúgást. Bognár nagyszerű ütemben érke
zett, de fejese a jobb kapufa mcllcll hagyta cl a pályát. A második 

esetben szinlcn Lengyel adott laposan keresztbe egy labdát, melyről 
Nagy l . hajszállal maradt le. 

A szünetben Sebestyén Attila edző két cserét is eszközölt, ami aztán 
a második félidőben sorsdöntőnek bizonyult. Elekes lelkes és jó játéka 
átterjedt játékostársaira, és megállás nélkül űzték, hajtották ellenfelü
ket, akiket a nagy nyomás következtében többször sikerült hibázásra 
kényszeríteni. Ennek eredményeként a második félidő elején szinte 
ötpercenként nyúlhattak a kapusok a hátuk mögé a labdáért, de ezt a 
mutatványt a pápai kapusnak sikerült többször bemutatni. 

50. perc. A félpályánál szerzett labdával lódult meg Elekes a pápai 
kapura. Már a 16-os közelében járt, amikor szabálytalanul szerellek 
a védők. A megítélt szabadrúgást is Elekes végezte el, e lső lövése 
kipattant a sorfalról, majd duplázását Tóth kapus szögletre tenyerelte. 
Lengyel ívelte be a labdát, amit az ötös sarkáról Orsós kapásból 
továbbított kapura. A közelről leadott erős lövés Tóth kapusról a kapu 
bal alsó sarkánál a gólvonalon túlra csorgott ( l - l ) . 

60. perc: Elekes ívelte be a labdát, aminek megzerzésében Tólh 
kapusi két védője is megakadályozta, így csak beleütni tudott a lab
dába, ami a jobb kapufánál lévő Csákvári felé szállt. Csákvári magasra 
felugorva a jobb felsőbe bólintotta az eltévedt bőrgolyót (2-1). 

63. perc: Az ellenfél kapukirúgását szerezte meg Elekes a félpá
lyánál, szépen játszotta meg a baloldalon Péczet, akinek beadása 
mélyre sikerült, de Tóth kapus kiejtette a labdát, amit Orsós szerzett 
meg és az alapvonalról emelte kapu ele, de Csertán elől Tóth kapus 
azt lehúzta a levegőben. 

65. perc: Egy beadást Cscrtán estében Lengyelhez továbbított, aki 
az ölös sarkáról az ellenkező oldalon érkező Csákvári fejére varázsolta 
a labdát. Csákvári az üres kapu bal sarkába fejelt (3-1). 

70. perc: Lengyel nagyszerű labdával, a kaputól úgy 30 méterre 
Bognárl ingerelte lövésre. Bognár eleget tett a kényszernek és hatal
mas lövést zúdított kapura, a labda azonban centiméterekkel elkerülte 
azt. A kapukirúgás ulán Győrvári szerzett labdát, amit először haza-
adolt, majd amikor azt visszakapta. Csákvári helyett Dobányt akarta 
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Klvkes A l t i Ja. aki hétről hétre remek 
játékot produkált, a csapat egyik 
s v . c l l u i i i irányítója, a Pápa ellen sok
szor ragadtatta tapsra a nézőket. 

megjátszani, de átadását Szanyi 
lefülelte és egy csellel elfutott, 
majd középre beívelte a labdát, 
amit az érkező Simon öt méterről 
a bal alsó sarokba fejelt a vetődő 
Szép kapus mellett (3-2). 

85. perc: Elekes kapu ele lőit 
labdája a védőkről a jobb oldali 
16-os sarkánál álló Péczhcz 
pattant, aki négy pápai védő 
kíséretében lövésre szánta el ma
gát. A labda Máté hátát érintve, a 
ligeti kapu bal sarkában kötött ki 
(4-2). 

Először sikerült NB ITI-as baj
noki mérkőzésen legyőzni a pápai 
csapatot. A nehéz talaj ellenérc is 
egy nagyon sportszerű találkozót 
vívott egymás ellen a két csapat. 
A mérkőzés az első félidőben a vendégek, míg a második félidőben 
a hazai csapatnak köszönhetően jó színvonalúnak minősíthető talál
kozó volt. Egy olyan ritka találkozó, amelyen egyszer sem villant meg 
a sárga lap! Fcrencz játékvezető lapok nélkül is végig kézben tudta 
tartani a mérkőzést. A játékot illetően a találkozón a már megszokott 
hazai forgatókönyv szerint zajlottak az események. Mint a közelmúlt 
mérkőzései során, a hazai első félidei gyengébb teljesítményt egy 
kitűnő látványos és fergeteges második félidői játékkal feledtették 
Bognárék. a zord időjárás ellenére kilátogató szépszámú nézőkkel, 
akik nagy-nagy tapssal jutalmazták a szép megoldásokat, lövéseket 
és gólokat. A csapatból Elekes, Csákvári, Győrvári (második gól előtti 
hibázása ellenére), Slibcr, Orsós és a második félidei teljesítménye 
alapján Bognár játéka emelkedett k i . 

Sebestyén Attila, a celldömölki csapat edzője: Az első félidőben 
korán bekapott gól megfogta a csapatot. A szünetben sikerült rendet 
teremteni a fejekben, és a cserék is felhozták a csapatot. 

Előmérkőzés: CVSE-Anlók Nyomda-Pápai ELC 2:1 (0-0). NB I I I -
as ifjúsági bajnoki rangadó mérkőzésen Nyári és Csőre góljaival meg
érdemelt győzelmet aratott a celldömölki csapat, amely az alábbi 
összeállításban szerepelt: Baráth - Mórocz T. - Somogyi, Nagy, Mó-
rocz R. (Szabó M.) - Szabó L. (Németh), SZABÓ A., Szabó Sz. 
(CSŐRE) - VASS (Major), Kunos (Sebestyén), NYÁRI. Edző: Boz-
nánszky Gábor, 

Soproni Vasutas S E - C V S E - A n t ó k Nyomda 0-2 (0-1) 
Sopron, 400 néző. Vezette: Lévai Sándor (Ajka), pj. Uszkai. Wéber 
CVSE: Mozsolits - Orosz - Katona, Rcincck, Takács - Farkas, 

Bcgovits, Fehér, Magony - Bánfalvi, Gulyás. Edző: Ivancsics Miklós. 
Celldömölk: Szép - Győrvári , Csákvári , Bodor. Stiber - Do

bány, Bognár, Elekes, Lengyel - Pécz, Cscrtán. Edző: Sebestyén 
Attila. 

Csere: Farkas helyett Németh az 55., Bánfalvi helyeit Stark a 61. , 
Csertán helyett Orsós a 70., Pécz helyett Cscma a 84., Elekes helyett 
Nagy I . a 89. percben. 

Sárga lap: Bcgovits Elekes megrúgásácrt a 40. percben. 
Szöglctarány: 8-1 (4-0). 
Latyák Tamás: a csapat sérült játékosa: Jelenleg jobbak vagyunk, 

'cgalább két góllal megnyerjük a mérkőzést. 
Latyák nemcsak a futballpályán, hanem az eredményt illetően is 

Magabiztosnak bizonyult. Meglepve tapasztalhatták a szurkolók, hogy 
ezúttal nem rohant neki ellenfelének a cclli csapat, hanem a kivárásos 
játékot választva a gyors kontra játékra törekedett. Ez a laktika látha
tóan a hazai csapalot is meglepte, a cclliek viszont már a mérkőzés 
c 'cjén egyre magabiztosabb játékkal átvettek a játék irányítását. 

6. perc: Első s /ép támadását vczclle a cclli együttes, aminek kö
vetkeztében Pécz hozta helyzetbe Cscrtánt, aki a hosszú sarkot célozta, 
^ g . a labda alig csúszott kapu mellé. 

15. perc: A hazai csapat részéről Gulyás 16-osról leadott hatal
mas lövése veszélyeztette először a cclli kaput, de ez a lövés is mellé 
száll t 

17. perc: Bognár senkitől sem zavarva a saját 16-osától vezethette 
fel a ládát. A félpályához érve Bodorhoz játszott, aki néhány lépés 
után a védők közölt középen kiugró Lengyel elé tálalt. Lengyel a 
16-osnál maga elé engedte az átadást, majd a kétségbeesetten kifutó 
soproni kapus mellett okosan egyből a hosszú sarokba továbbított 
(0-1). 

43. perc: Csertán kapott egy remek labdát Bognártól, azonban a 
csatár lövés helyett az érkező Dobány elé passzolt. A kapujából jó 
ütemben érkező Mozsolits a 11-es pontnál majdnem megszerezte az 
átadást, a labdát azonban röviden ütötte vissza, s így Dobány azt a 
kapus fölött az üres kapura emelhette, azonban a gólba tartó labdát 
Fehérnek sikerült még a gólvonalról kiemelni. 

A második félidőben a celliek nem adlák fel taktikájukat, továbbra 
is mezőny fölényben játszottak, és csak Mozsolits kapusnak köszön
heti az SVSE, hogy csak egyszer került a labda a hálójukba. A győ
zelemhez nem fért kétség, csak a gólarány volt kérdéses, még annak 
ellenére is, hogy néhány nagy helyzetet elpuskáztak a soproni táma
dók is. 

49. perc: Bognár indította Lengyelt, de Dobány is előnyös helyzet
ben volt, sőt egy lépéssel előbb érte el a labdát, egyedül tört be vele 
a 16-osra, ahol nagy helyzetből leadott lövése elkerülte Mozsolits 
kapuját. 

60. perc: Bognár ívelte a 16-oson belülre a védők fölött Lengyel 
elé a labdát, aki fordulatból egyből kapura lőtt. de lövésébe Mozsolits 
csak bele tudott kapni, és úgy perdült fel kezéről a labda, hogy az 
gólba tartott, amikor Reick az utolsó pillanatban a gólvonalról ki tudta 
azt emelni. A védők röviden szabadítottak fel. Elekes elcsípte a labdát 
és kapura indult, de a 16-os előtt-szabálytalánul szerelték. A megítélt 
szabadrúgást Lengyel keményen a jobb felső sarokra lőtte, de a kis 
termetű Mozsolits, aki nemcsak termetével, de védéseivel is a régi 
SVSE kapusára. Mátrai Pixire emlékeztetett, a levegőben úszva bra
vúrral kapu fölé tenyerelte a labdát. 

61 . perc: Egyenlítési lehetőséget szalasztottak el a soproniak. Ma
gony tálalt a 16-osnál Bcgovits elé, aki tiszta helyzetből toronyma
gasan lőtt kapu fölé. 

73. perc: Elekes látványos indításával Lengyel futott el, és úgy lőtt 
a soproni kapu hosszú sarkába, ahogyan azt a futballkönyvekben 
tanítják (0-2). 

80. perc: Hauzcr húzott el a jobb oldalon egy labdával, majd az 
alapvonal közeléből a 11-es ponton álló Magonyhoz játszott, aki 
néhány lépés után hét méterről a bal sarkot vette célba, de lövését 
Szép kapus bravúrosan kiütötte, majd Csákvári szögletre vágta a lab
dát. 

82. perc: Elekes kapásból eresztett meg a soproni kapura egy ha
talmas lövést, Mozsolits ezt is védte. 

86. perc: Gulyás ugrott k i egy labdával, dc Szép résen volt. 
A soproni győzelemmel az ezüstérem megszerzésének lehetősége 

is megcsillant a cclli kék-sárgák előtt. Csoma újabb veresége azt 
jelenti, hogy amennyiben a cclli csapat megnyeri a hátralévő három 
mérkőzését, akkor szerencsés helyzetben a dobogó második helyén 
végezhet. Szép befejezés lehetne ez az újonc gárdának. Mindenesetre 
a Sopronban nyújtott csapatteljesítménye biztató lehet a szurkolók 
számára. Sopronban a mezőny kiemelkedő játékát Lengyel nyújtotta, 
rajta kívül Elekes, Győrvári, Bognár, Szép, Csákvári és Dobány nyúj
tott jó játékot. 

Kelemen Kornél, a csapat hosszantartó sérült játékosa: Magabiztos 
játékkal, sima győzelmet arattak a fiúk. 

Előmérkőzés: A minden csapatreszben jobb celli ifisták elsöprő 
győzelmet arattak az SVSE fiataljai ellen. Eredmény: 7-1 (4-1). A 
győztes csapat tagjai voltak: BERA - MÓROCZ T. - SOMOGYI 
(Sebestyén), NAGY, MÓROCZ R. (Németh) - S Z A B Ó Sz., SZABÓ 
A., SZABÓ L. , CSŐRE - KUNOS (Major). NYÁRI. Edző: Boz-
nánszky Gábor. Góllövők: Szabó A. (2), Nyári (2), Csőre, Kunos, 
Szabó Sz. 
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UJ KEMENESALJA 1998. JÚNIUS 3. 

¡11 
J 

^ SPORT eredmények - események -0> SPORT <0-

LABDARÚGÁS 
M E G Y E I L OSZTÁLY 

Régiónk csapatai a 30. fordulóban betliztek, a 31. fordulóban azonban 
begyűjtötték mind a 6 pontot. 

Tápián SE-Kemenesalja 1:0 (0:0) - Táplánszentkereszt, 250 nézd, 
vezette Samu F. 

Tápián: Horváth - Somlai, Niksz, Mester, Seper - Fürdős, Borbás, 
Kovács, Molnár R. (Tóth) - Sziebcr, Hajmási (Gombás). Edző: Horváth 
Árpád. 

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

Az első félidőben a vönöckiek játszottak jobban, a második félidő 
azonban a hazaiaké volt, és ez döntött. Góllövő: Tóth. Kiállítva: Nagy. 
If i : 0:0. 

Nagyrákos-Jánosháza 2:1 (1:0) - Nagyrákos, 250 néző, vezette: An
tal. 

Nagyrákos: Czeglédi - Bohus, Koinora, Bcdőcs, Tihanyi (Némethy) -
Németh, Albert, Gersli, Meixner - Laczó, Tóth. Edző: Bita Gyula. 

Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács T., Tóth L. , Rétfalvi - Horváth I . , 
Hermann (Pintér), Varga - Lenories, Kiss (Horváth P.), Bors. Edző: Józsa 
Sándor. 

A hazai csapat megérdemelten nyert a helyenként keményen játszó 
vendégek ellen. Góllövők: Laczó, Németh, i l l . Horváth. I f i : 1:4. 

Kemenesalja-Vép 4:1 (2:0) - Vönöck, 300 néző, vezette: Lukács. 
Kemenesalja: Horváth - Sebestyén. Vincze (Döbröntei), Huszár (Prin

czes), Dénes - Fenyő (Berta), Varga László, Szálai - Rúzsa, Fűzfa. Az 
első félidőben egy jól, a második félidőben egy hanyagul játszó csapatot 
láthatott a hazai közönség. Góllövők: Fűzfa (2), Varga (11 -csből). Fenyő. 
If i : 4:1. 

Jánosháza-Tápián 1:0 (1:0) - Jánosháza, 350 néző, vezette: Doktor. 
Jánosháza: Szenté - Varga, Takács T., Tóth, Rétfalvi - Horváth I . , 

Hermann, Pintér - Bors, Kiss, Horváth R. Edző: Józsa Sándor. 
Nagyon jó iramú mérkőzésen a hazai csapat az első félidőben több 

helyzetet kihagyott, a másodikban pedig büntetőt hibázott. Góllövő: Hor
váth 1. (1 l-esből). I f i : 0:1. 

M E G Y E I n. OSZTÁLY 

A 23-24. fordulóban Kemenesalja egyik csapatának sem sikerült be-
gyűjtenie mind a 6 pontot. Kiesési rangadó volt Szergény és Alsóság 
között amit a hazai legénység nyert meg. 

Nagysimonyi-Szergény 5:2 (3:1) - Nagysimonyi, 100 néző, vezette: 
Pál. Nagysimonyi: Hegyaljai - Hajas Attila, Hajas András, Lőríncz. Mol
nár. - Pethő, Palkovics (Jánosi), Vincze, Gosztola (Czöndör) - Major 
(Benkő), Asbólh. Edző: Balhási István. 

Szergény: Németh - Elek (Kovács, Kaisinger), Horváth P., Mező K. -
Holdosi, Szabó. Piri B„ Horváth B. - Barna Piri L,. Mező N. Edző: 
Verrasztó Károly. 

A javuló formában játszó hazai csapat megérdemelten nyert Góllövők: 
Asbóth (4), Gosztola ül. Horváth B., Kovács. Kiállítva: Horváth P. 

A l sóság -Rábapa ty 4:3 (3:1) - Alsóság. 150 néző, vezette: Tóth. 
Alsóság: Rajczi - Sárközi, Zsirai, Bödör, Kerék - Fekete, Rózsás (Var

ga), Nagy, Kolompár (Horváth) - Tanai, Tüzes. Edző: Fenyő Miklós. 
A jól játszó és küzdő hazaiak otthon tudták tartani a 3 pontot. Góllövők: 

Tüzes, Nagy (2), Sárközi, i l l . Bíró Kornél (2), Varga. 
Simaság-Kernenesmagasi 4:3 (2:1) - Simaság, 100 néző, vezette: 

Bognár. Keinencsmagasi: Finta - Károly, Bodor, Papp, Hérincs - Balogh 
(Márton), Markos (Polák), Velencei, Molnár - Bakodi, Pázsi. Edző: Szuh 
József. 

Küzdelmes mérkőzésen, gyenge játékvezetés mellett megérdemelt ha
zai győzelem. Góllövők: Zeke (2), Pálfy, Kovács Z., i l l . Velencei (2), 
Bakodi. 

OstfTyasszonyfa-Mersevát 0:1 (0:0) - Ostffyasszonyfa, 100 néző, 
vezette: Kovács. 

Ostffyasszonyfa: Vörös T. (óry) - Varga, Stárics, Simon, Takács - . 
Németh D., Vörös K., Hajba Vörös A. (Cseszkó) - Szabó (Töreki), Kiss. 
Edző: Szabó Sándor. 

Mersevát: Horváth A. - Orbán, Győrváry, Domonkos, Fűzfa - Molnár, 
Horváth, Gulyás, Mészáros - Marsai, Csoóri. Edző: Nagy Csaba. 

Egyenlő erők küzdelmében némi szerencsével győztek a vendégek. 
Góllövő: Gulyás. 

Nagysimonyi-Pecöl 1:1 (0:0) - Nagysimonyi, 100 néző, vezette: Ba
lassa. 

Nagysimonyi: Hegyaljai -Hajas Attila, Hajas András, Lőrincz, Molnár 
- Szakái (Ábrahám), Major B. (Jánossy), Major T., Gosztola (Czöndör) 
- Vincze, Asbóth. Edző: Balhási István. 

Kiegyenlített erők mérkőzésén a hazaiak közelebb álltak a győzelem
hez. Góllövők: Asbóth, i l l . Szemes E. 

Bö-Mersevát 2:2 (2:0) - Bő, 100 néző, vezette: Németh. 
Mersevát: Horváth A. - Orbán (Nagy), Győrváry, Fűzfa, Domonkos -

Molnár, Marsai, Horváth T., Csoóri - Gulyás, Mészáros (Somogyi). Edző: 
Nagy Csaba. 

Ellentétes félidők, igazságos eredmény. Góllövők: Varga (2), i l l . Gu
lyás, Somogyi. 

Kern enesmagasi-H egy falu 1:1 (1:1) - Keinencsmagasi, 100 néző, 
vezette: Pál. 

Kemenesmagasi: Finta - Károly, Bodor, Balogh, Molnár - Hérincs, 
Pázsi, Papp, Velencei - Bakodi, Markos (Marion). Edző: Szuh József. 

Igazságos dönteilcnt hozott a találkozó. Góllövők: Markos, i l l . Hor
váth L . 

Szergény-Alsősóg 4:1 (0:0) - Szergény; 50 néző, vezette: Berzsenyi. 
Szergény: Berecz - Elek, Kaisinger, Piri B., Holdosi - Szabó, Horválh, 

Piri L., Barna (Ágoston) - Figerl, Mező. Edző: Verrasztó Károly. 
Alsóság: Rajczi - Sárközi, Kerék, Varga I„ Tanai - Varga J. (Péter), 

Tözes, Kolompár, Fekete - Nagy, Rózsás. Edző: Zsömlye Zoltán. 
Kellemetlen esőben megérdemelt hazai siker született a kiesési rang

adón. Góllövők: Piri L. (2), Figerl, Ágoston, i l l . Nagy. 
Jákfa-Ostffy asszony fa 2:3 (2:1) - Jákfa, 80 néző, vezette: Gera. 
Ostffyasszonyfa: Óry - Varga, Stárics, Simon, Kiss - Vörös, Németh, 

Szabó G., Hajba - Takács Gy., Szabó Zs. (Takács I.) Edző: Szabó Sándor. 
A megfiatalított hazai csapat csak az első félidőt bírta, a I I . félidő már 

az asszonyfaiaké vol t Góllövők: Tamás, Hollósi, ül. Vörös, Szabó Zs., 
Németh. 
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K Ö R Z E T I BAJNOKSÁG 
Kenyeri-Nemeskocs 4:0 (2:0). Góllövők: Svedics T. (2), Csordás, 

Szabó l . 
Hosszúpereszteg-Izsákfa 1:1 (0:0). Góllövők: Németh G., i l l . Hor

váth I . 
Sitke-Csönge 6:0 (3:0). Góllövők. Péntek, Matusz I . (2), Matusz J., 

Farsang, Horváth. 
Boha-Hegyhát 7:2 (5:1). Góllövők: Horváth I . (2), Porkoláb K. (2 

Horválh F., Györkös, Szabó, ¡11. Iszok, Dénes. 
Hosszúpereszteg-Kenyeri 1:4 (0:2). Góllövők: Németh G., i l l . Csor 

dás (3), Bogdányi T. 
Csönge-Egyházashetye 6:0 (3:0). Góllövők: Horválh Zs. (3), Szabó] 

(2), Rövid. 
Izsákfa-Boba 5:0 (3:0). Góllövők: Horváth P., Tóth (2), Soós, Ho; 

váth I . 
Nemeskocs-Hegyhát SE 4:2 (0:2). Góllövők: Szabó (3), Verébéi; 

T., i l l . Joó, Mándli. . 
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