X. É V F O L Y A M , 1 2 . (164.) S Z Á M •

1998. J Ú N I U S 18.

Kresznorlc*

FWMM

Könyvtár

KFMMSAblA
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ LAPJA •

M'éjszakásból

V

nem lehet ünnepelni...

Kitüntetett pedagógusok
Június elsíí vasárnapja a pedai gógusnap. Ebből az alkatomhói
köszöntöttek és tüntettek ki I I
pedagógust Celldömölkön.
A polgármesteri hivatal díszter
mében gyülekeztek azok a pedagó
gusok és kollégáik, akik e jeles nap
alkalmából külön elismerésben ré
szesültek. Kik mások is köszönthették volna őket hitelesebben és
szívhez szólóbban, mint a gyere
kek: bensőséges kis műsorral üd
vözölték az. egybegyűlteket az
Ádám Jenő* Zeneiskola diákjai.
.Megszokásból nem lehet ünne
pelni" - hangzott el Makkos Ist
ván polgármester beszédében „különösen nem, ha pedagógusok
ról van szó." Az idei ünnepen ti
zenegyen kaptak elismerést: Banyó Gyuláné tanító - Eötvös Lo
ránd Általános Iskola, dr. Csiszár

Tiborné - Berzsenyi Dániel Gim
názium, Kiss Zsuzsanna-Berzse
nyi Dániel Gimnázium, Kondíts
Balázs - Gáyer Gyula Általános
Iskola. Lukács Csubáné - Szalóky úti óvoda, Mesterházy Erntfné - Eötvös Loránd Általános Is
kola, Pálné Horváth Katalin Gáyer Gyula Általános Iskola, Stári Lászlóné - Vörösmarty úti óvo
da, Szedenics Ferenc - 410. sz.
Ipari Szakmunkásképző' Intézet és
Szakközépiskola, dr. Tóth Lajosné - Ádám Jenő Zeneiskola, Völg_yi Lászlóné - Berzsenyi Lénárd
Általános Iskola.
Elismerték Eross Elemér rend
őr törzszászlós úr munkáját is, aki
a DADA-program sikeres megva
lósításáért fáradozott a gyerekek
körében.
N. I.

Tudósítás a képviselő-testület
K i kellene egészíteni az állo
mány létszámát, két gépkocsit le
kellene cserélni, szükség lenne
még néhány számítógépre is ah
hoz, hogy a munka még eredmé
nyesebb legyen - tudtuk meg
többek között abból a beszámo
lóból, amit Molnár Lajos alez
redes készített a Celldömölki
Rendőrkapitányság helyi közbiz
tonság megszilárdítása erdeké
ben végzett tevékenységéről. Po
zitív változás ugyanakkora tech
nikai ellátottságban a körkame
rás számítógépes vagyonvédelmi
riasztórendszer beállítása.
52.8 százalékkal növekedett a
felderített gyanúsítottak száma,
ám ezt a lakosság nem nagyon

ság társelnökének verse Trianonról. Beszédet
mondott Zétényi Zsolt és Kiss Dénes. Megható
volt Dezső Lajosné szavalata. Rúzsika néni az
1934-ben, a Trianoni Emlékkereszt avatásán el
mondott verset - ennyi év után. megőrizve em
lékezetében — újra elszavalta. A társaság és az

Harmincöt konfirmandus

Harmincul knntlrtiiandus gyermek és hanulnchárom uranykouflrmandiis je
lent meg pünkösd ünnepén a celldömölki evangélikus templomban. Tudósí
tásunk az 5. oldalon olvasható.

FORINT

Több rendőr kellene
a celldömölki közterületekre

A Trianon Társaság sághegyi zarándoklata
Június 8-án ünnepséget tartott a Trianon tár
saság népes csoportja - Budapestről és az or
szág más vidékeiről érkezve - Celldömölkön.
Először a várossal ismerkedtek, majd a Trianoni
Einlékkcrcszthez zarándokoltak, ahol első ízben
hangzott cl Kiss Dénes költő, a Trianon Társa

Á R A : 34,50

Akik legyőzték a

üléséről

érzékelhette, mert olyan mérvú"
volt a bűncselekmények növeke
dése. Elgondolkodtató, hogy a
vagyoni kár az előző évinek
csaknem a duplájára emelkedett.
Aggasztó az a tény is, hogy a
gazdasági bűncselekmények ér
téke 25-szörösére nőtt, összeg
szerűen 76 millió 358 300 forint
volt. Ennek oka, hogy korábban
ezeket a cselekményeket kisebb
értékre követték el, most milliós
kárértékek vannak.
A rendőrség vagyon elleni
bűncselekményekkel kapcsola
tos tapasztalata, hogy az állam
polgárok még mindig nem védik
kellőképpen
a
tulajdonukat.
(Folytatás a 2. oldalon)

Alapítvány a Sághegyért képviselői koszorúzást
is tartottak, majd többen nemzetiszínű szalagot
és virágokat helyezlek el az emlékmű talapza
tán. Elhangzott az is. hogy a Trianon Társaság
minden évben ellátogat a Sághegyre. Szeretnék
megismerni Kemenesalja más nevezetességeit
Berzsenyi Dániel szülőhelyén. Az ünnepség a
Himnusz eléneklésével fejeződött be.
Dala József

lustaságot

Gyermeknap és hősök napja
Május utolsó vasárnapja a
gyermekek napja. Ilyenkor nekik
kedveskedünk, igyekszünk a hét
köznapok számukra sokszor ért
hetetlen, kusza világába - mely
nek gyakran csak szemlélői és clviselői vidámságot, derűt
csempészni.
Városunkban a gyermekek ün
nepe összekapcsolódott a hősök
napi megemlékezéssel. Az Eöt
vös Loránd Általános Iskola, a
Kemenesaljái Művelődési Köz
pont és a Lcicr & Co Kft. szer
vezésében május 30-án délelőtt
került sor a hősök napja méltó
megünneplésére és a gyermekna

pi mulatságra. A program az I. és
II. világháborús emlékmű meg
koszorúzásával vette kezdetét.
Beszédében Makkos István pol
gármester azokra emlékezett,
akik ott ős akkor, amikor szükség
volt rá, cselekedtek, küzdöttek a
hazáért, és kitartottak a vég
sőkig. Ezekkel a gondolatokkal
köszöntötte azokat a gyerekeket
is, akik ezen az esős reggelen
nem restelltek felkelni, és készek
voltak megküzdeni a kilomé
terekkel.
Az időjárás is megkönyörült a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tüdósítás a képviselő-testület üléséről
(Folytatás az I. oldalról)

túlzottan bizalmasak ismeretlen
személyekkel is. Az elsősorban
anyagi javak védelmét szolgáló
kamerás figyelő rendszer lehető
ségeit az állampolgárok, intéz
mények, üzletek még nem hasz
nálják ki kellőképpen.
A leggyakrabban előfordult is
mertté váll bűncselekmények kö
zül vagyon elleni 1996-ban 439
volt, 1997-ben 689. Jelentősen
emelkedett a közrend elleni bűn
cselekmények száma, ez 51-ről
130 lett. Az erőszakos, garázda

jellegű cselekmények száma is
megkétszereződött, 34-ről 72-re
emelkedett. A közlekedési bűn
cselekmények száma szinte vál
tozatlan,'39-41. 50 százalékkal
nőtt a személy elleni (24-36) é s
hatszorosára (1-6) a gazdasági
bűncselekmények száma.
Tekintettel a bűncselekmé
nyek számának emelkedésére és
a struktúra változásaira. Molnár
Lajos szükségesnek tartja a köz
rendvédelmi osztály szolgálatel
látásának változtatását. Mivel a
kapitányság területén elkövetett

bűncselekmények jelentős része
a városban történik, átcsoporto
sítják a körzeti megbízotti szol
gálatot olyan formában, hogy a
bűnügyilcg fertőzöttebb helyekre
koncentrálják az erőiket. Az in
tézkedések egy része már az év
elején megtörtént.
Fontos feladatnak tartják, hogy
a körzeti megbízottak jó kapcsola
tot tartsanak a területükön a lakos
sággal. Ennek pozitív hatásai már
kezdenek megmutatkozni.
A kiemelt szabálysértések ala
kulásából egyetlen adatot eme

Gyermeknap és hősök napja
(Folytatás az l. oldalról)

közel 200 futón, hiszen mire el
hangzott a bűvös „Rajt!", az e s ő
is elállt, és a nap is előbújt. Gra
tulálunk azoknak a gyerekeknek,
akik győzedelmeskedtek a rájuk
mért kilométerek felett, megküzdöttek az időjárással, és nem en
gedtek a legfőbb ellenségeknek:
a puha, meleg ágy, a tv és a lus
taság csábításának.
A verseny dobogós helyezett
jeinek külön gratulálunk.

5-6. osztály: 1. Balhási Nóra
(Gáyer)
2. Molnár Margit (Gáyer)
Óvodásuk:
3. Göcsei Georgina (Berzse
nyi)
1. Márczi Péter
7-8. osztály: 1. Szomorkovits
2. Enyingi Mátyás
Adrienn (Eötvös)
3. Enyingi Dániel
2. Bellovics Diána (Gáyer)
Általános iskolások:
Leányok: 1-2. osztály: 1. So
3. Varga Tímea (Eötvös)
mogyi Anett (Eötvös)
Fiúk: 1-2. osztály: 1. Németh
2. Hanzl Nikoletta (Eötvös)
Zoltán (Gáyer)
3. Horváth Tünde (Eötvös)
2. Vadócz Zoltán (Gáyer)
3-4. oszlály: 1. Kazári Rita
3, Kovács László (Eötvös)
(Eötvös)
3^-4. osztály: 1. Gamas Jurij
2. Smidéliusz Mónika (Eöt
(Berzsenyi)
vös)
2. Balogh Zsolt (Eötvös)
3. Tarczi Beáta (Eötvös)
3. Kovács Krisztián (Eötvös)

A C E L L I B E - K E BT.
„PARTI" K K S Z E R B O L T . I A
S Z E R E T E T T E L VÁRJA K E D V E S VÁSÁRLÓIT!
KÍNÁLATUNK:
csodálatos, egyedi darabos, aranyekszerek!
FIATALOK!

/// a nyár!
A gyönyörű ezüst ékszerek a barna bőrön
kitűnően mulatnak!
(nyakékek, karpánlok, gyűrűk, függök)
eredeti svájci karórák, Fcslina, Calypso

lünk ki: Sebességkorlátozás je
lentős túllépése miatt 1996-ban
37, 1997-ben 263 esetben tettek
feljelentést a rend őrei. A sza
bálytalanságokat azonban zömé
ben külföldiek (221) követték el.
Fontosnak tartjuk elmondani,
hogy rendőreink romló közbiz
tonsági helyzetben, nehezedő kö
rülmények, megszorítások között
végzik nem könnyű munkájukat.
Legtöbbjükre jelentős többlette
her hárul. Mindezek mellett to
vábbra is arra törekednek, hogy a
közterületek rendjét fenntartsák.
Szeretnék, ha területünk tovább
ra is „a béke szigete" maradna.
Völgyi L .

5-6. osztály: 1. Varga Gergő
(Eötvös)
2. Komáromi Szabolcs (Eöt
vös)
3. Hérincs Róbert (Gáyer)
7-8. osztály: 1. Mecséri Gyula
(Eötvös)
2. Herendi László (Eötvös)
3. Molnár Péter (Eötvös)
A célba érkezőket é s az érdek
lődő gyerekeket a Leier & C o
Kft. parkolójában vidám műsor
ral é s meglepetésekkel várták a
szervezők.
Jövőre veletek újra, ugyan
itt!
N.M.

Apróhirdetések
• Skótjuhász, törzskönyvezett,
tetovált kölykökkel eladó Vönöckön. Telefon: 95/485-027.
• RK 02 kapálógéphez utánfu
tó eladó. Érdeklődni a 421 -465-ös
telefonon.
• Elektromos terménydaráló
eladó. Cím: Celldömölk. Esze Ta
más utca 20,
• Autószerelés gyorsan, szak
szerűen, olcsón. Sebesi, Sitke.
• Polski Fiút 126 reális áron

eladó. Érdeklődni a 421-555-ös te
lefonszámon lehet.
• Bölcső eladó. Telefon: 423¬
834. Érdeklődni 16 óra után lehet
• Nagyképernyős fekete-fehér
televízió eladó. Telefonon lehet ér
deklődni a 421-607-es számon.
• Kombi pelenkázős kiságy el
adó. Telefonon hívjanak: 420-782.
• Kéménybe köthető gázkon
vektor eladó. Érdeklődjön a 423460-as telefonszámon.

VIDEOTECHNIKA

SZOLGÁLTATÁS:
tört arany felvásárlás
% ékszcrjavílás
% hozott aranyból új ékszerkészítés
rövid haláridővel
N Y I T V A TARTÁS:
H - P 8 ó r á l ó l 11.30 óráig,
12.30 órától 17.00 óráig
Szombaton: 8 órálól 12 óráig

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

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

C í m : C e l l d ö m ö l k , S z e n t h á r o m s á g t é r 6.
T e l . : 06-95/423-915

FODOR TAMAS oki. ü z e m m é r n ö k
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Istenem, köszönöm az

édesanyámat!

Maradandót nyújtottak
A Szent Benedek Római Katolikus Altalános Iskola pedagógusai
nak é s tanulóinak az adni akarás szeretetteljes szándékával egy felejt
hetetlenül kedves műsor adatolt meg május harmadikán. Anyák napja
volt ekkor. Az édesanyánk életünk során pillanatról pillanatra meg
kapott - visszakapott - mennyei ajándék. E valóság boldogító tuda

tától áthatottan hívták-várlák az érdeklődőket c műsor készítői. Sok
néző jelenlétében, a Kemenesaljái Művelődési Központ színházter
mében került sor erre a rendezvényre.
Először egy kislány szép szavalatát hallhatta a nézőközönség. A
műsor további részében sorra színpadra léptek a szinte már „kész"
kis balerinák, a táncukat utánozhatatlanul ropó néptáncosok, az iro
dalmi színpad valóságos gyermekszínész tagjai, a legkülönfélébb tán
cok „proli" előadói, az egyéb táncos-zenés összeállításokat bemutató
gyerekek, az iskola énekkara és a legkisebbek.

A műsor elején Czupor Attila igazgató köszöntötte az édesanyá
kat, majd a megjelenteket. Ót ezúttal műsorvezetői minőségében is
megismerhette a nézőközönség.
E nagyszerű műsornak valamennyi szereplője szívesen vállalta és
örömmel tette meg a fellépéshez vezető utat. E gyerekek az értéke
ikből adtak.
Pedagógusaik útmutatásai szerint készüllek fel. Milyen tudat vezé
relte e pedagógusokat? Az. hogy a gyermekekben felfedezhető érté
kek Isten ajándékai.
Az iskola pedagógusai mindig nagy figyelmet fordítanak diákjaik
képességeinek fejlesztésére.
E z egy hagyományteremtő műsor volt. Elhatározták az iskolában,
hogy jövőre is - de az elképzelések szerint más ünnephez kapcsoltan
- lesz folytatás.
Vadady György

Boba két versenyben is második

A Szivárvány hozta őket Celldömölkre
Közel másfél millió forintot osztott szét az
Apáczai Kiadó a leghűségesebb olvasói kö
zött. Az év végére hirdetett vetélkedősorozat
nak mindenki gyűztese volt: egy j ó hangulatú
nappal gazdagodtak a gyerekek és a jutalom
sem volt mellékes.
Az Apáczai Kiadó SZIVÁRVÁNY című gyerekújságjában meg az ősszel felhívás jelent meg. K i 
lenc fordulós versenyt hirdettek három témakörben:
„A mi matematikánk", „A mi hazánk", illetve „A
mi galériánk" címmel. Egész éven át küldték az
iskolák 2-5. osztályos gyerekei a meg fej léseket. A
legjobb 33 iskola 3-3 fős csapatát hívta meg a kiadó
egy utolsó nagy megmérettetésre mindhárom téma
körben. Jöttek a gyerekek és az őket kísérő peda
gógusok az ország minden részéről. Volt olyan csa
pat, amely 7(!) órát utazott azért, hogy a verseny
helyszínére érhessen. (Debrecen melletti kis falu
ból, Fülöpről érkeztek.) Természetesen nem csak
őket, hanem a verseny minden résztvevőjét tízórai
val fogadták a vendéglátók.
Először a kis matematikusok merték össze a tu
dásukat. Hét feladatot kellett megoldani egy óra
alatt. Matematikából a következő eredmények szü
lettek:
1. hely: Ságvári Endre Ált. Isk. Oroszlány - j u 
talmuk százezer forint, 2. hely: Állalános Iskola
Boba - jutalmuk nyolcvanezer forint, 3. hely:
Bankfalui Áll. Isk., Kiskunfélegyháza - julalmuk
ötvenezer forint. Akik nem értek el dobogós helye
zést, azok sem mentek el üres kézzel.

Eredmények
a Gáyerből

Az együtt elköltött kiadós ebéd után - a tervek
szerint - sághegyi kirándulás következett volna. E r 
re azonban a mostoha időjárás miatt nem kerülhe
tett sor. A kirándulás mégsem maradt el teljesen,
csak eltolódott egy-két nappal, egész ponlosan a
„Mi hazánk - Magyarország" vetélkedőig. Erre az
összejövetelre 27 csapat érkezett.
Először feladatlapot oldotlak meg a gyerekek.
Hazánk híres képzőművészeti alkotásait, műemlé
keit kellelt felismerni, és térképvázlaton l'ellünlctni.
Második feladatként saját szülőfalujukat és szülő
városukat mutatták be. Ügyeskedniük kellett, hi
szen mindössze egyetlen perc állt a rendelkezésük
re. A verseny egyik leghangulatosabb része az volt,
amikor a „kis lokálpatrióták" bemutatták egymás
nak mindazokat a tárgyakat, melyeket „otihonról"
hoztak magukkal. Olyan színvonalas produkciók
hangzoltak cl, hogy a zsűrinek tényleg nehéz dolga
volt. mire kimondta a végeredményt:

Az Öveges József Megyei
Fizikaverseny döntőjében 4.
helyezést ért el Pintér Milán
8. b osztályos tanuló, felkészí
tő tanára Bódisné Burján
Ibolya. Az Országos Kalmár
László
Matematikaverseny
megyei fordulójában 3. helye
zést ért cl Hegedűs Máté 4. c
osztályos tanuló (tanára: Vass
Rita), 5. helyezett lelt korcso
portjában Pintér Milán 8. b
osztályos tanuló (tanára: Szil
vágyíné Laczi Éva). A 4. osz
tályosok területi matematika
versenyéből megyei döntőbe
jutott Hegedűs Máté 4. c és
Oláh Zoltán 4. b osztályos ta
nuló (tanára: Tóth Béláné).

1. helyezett Mczőberény - jutalmuk 50 000 fo
rint, 2. helyezett Boba - jutalmuk 50 000 forint, 3.
helyezett Nagykáta - julaimuk 30 000 forint.
Ezúttal nem maradi el a sághegyi kirándulás sem,
ahol az „agylomál" ellensúlyozták a gyerekek és az
őket kísérő pedagógusok.
Itt azonban még nincs vége a vetélkedő-soro
zatnak. Hátra van még a „Mi galériánk" fordu
lója, amelyre a közeljövőben keiül sor. Ennek
eredményéről következő számunkban számolunk
be.

Szombathelyen rendezték
meg az atlétika III. korcsopor
tos egyéni és valló bajnoksá
got. A Gáyer iskola Horváth
Orsolya, Nyoszoli Veronika,
Simon Eszter, Bellovics Diá
na összetételű csapata 1:00,46
eredménnyel III., súlylökés
ben Bácskai Gábor 11,04
méteres teljesítménnyel IV.
helyezést ért el.

Németh Ibolya
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Göttmann - Antók, és az 6 álmaik

Újabb olvasói levél a ligeti sportpályáról
Tisztelt Szerkesztőség!
A lap június 3-Í számában a
ligeti sportpályaépítésről megje
lent aggodalmakat nem hagyha
tom szó nélkül, csak azért sem,
mert a következő kijelentéseket
találtam:
„Még mindig csak úgy tudunk
valami szépet és jót alkotni, ha
egyben rombolunk is."
Sajnos minden eddigi gán
csoskodó úgy beszólt az új pálya
építéséről, mintha ezzel le akar
nák tarolni a teljes ligetet a léte
sítmény megálmodói.
Természetesen ez nem így
igaz, mert a pálya csak belenyú

Feljelentették

lik, csak belesimul a liget terü
letébe.
„Szegény Göttmann Bódog is
foroghat a sírjában..."
Nem forog, mert a cikk írója
szerint is együtt álmodott ligetet
és sporttelepet, ezt tette Antók úr
is.
„Cellnek szüksége van a pá
lyára, de a ligetre is. Arra nincs
szüksége, hogy az új stadion mel
lett a régi pályát is meghagyják
edzőpályának. Az már luxus len
ne a jelen körülmények között."
Minden valamire való ellenfe
lünknek az NB III-ban keltő, sőt
három pályája is van. Nálunk is

a két serdülőcsapatnak, az ifjúsá
gi is felnőtt csapatnak is van
szüksége edzőpályára. Ugyan
csak szükség van tornaünnepé
lyek alkalmával, más iskolai c é 
lokra is sport vonatkozásban pá
lyákra. Megemlítem, hogy a ha
zai mérkőzéseinket 1000-1200
sportkedvelő tekinti meg.
Summázva: támogassuk a fej
lődési elősegítő szerény és sport
szerető embert, aki Celldömölk
nek egy ilyen komoly értékű" lé
tesítményt akar adományozni a
sajátjából, önzetlenül.
Ne szegjük kedvét semmiféle
okoskodással, aki egy év alatt

olyan csapatot hozott létre, ame
lyik az NB III. 3. helyezettje.
Mindemellett minden vidéki
mérkőzésre mintegy 100 szurko
lót szállít ingyen, ezúton is kö
szönet érte.
A létesítmény terve megte
kinthető a celldömölki Sport-bü
fében és úgy érezzük, megvaló
sulás esetén nem „fanyalogni",
hanem tapsolni fogunk. A képvi
selő-testület pedig bölcsen és jól
döntött, amikor jóváhagyta az el
képzeléseket.
Üdvözlettel:
Balázs Rudolf
Celldömölk

az egyik vállalkozót

Folytatódnak-e a munkálatok a labdarúgópályán?
A ligetben épülő új labdarúgópálya meg
lehetősen nagy visszhangot vállon ki vá
rosszerte. Ki ellene, a liget védelmében, ki
mellette, a foci ügyét pártolva tette le a vok
sát.
Antók Zoltán, az Antók Nyomda tulajdo
nosa 1996 óta fedezi teljes egeszében a lab
darúgó-szakosztály költségeit. Szerette volna
a csapatot magasabb osztályba juttatni, ehhez
azonban szükséges még egy pálya, amit cél
szerűen a jelenlegi mellett kívánt kialakítani.
A pálya elkészülte után folyamatosan lelátó
és egész sportkomplexum megépítéséi is vál
lalta, ami természetcsen nem máról holnapra,
hanem az elkövetkezendő évek során válik
majd valóra.
A képviselő-teslülct hosszas egyeztetések
után elfogadta Antók Zoltán ajánlatát, meg
történt a lerület hosszú távra szóló bérbeadá
sa. Az eredeti tervek szerint a pálya még
1998-ban elkészül. A munkálatok 1 éve kez

dődtek, tavaly megtörtént a fák kivágása, a
terület elkerítése. Jó ideje azonban nem tör
tént semmi változás a pálya környékén. A
,Jvliérl?"-re adott választ Makkos István
polgármester.
- A z ősszel megkezdett építkezés tavasszal
folytatódott volna a terület földdel való fel
töltésével. E l is kczdlék hordani a földet, de
a vállalkozót, aki a földet adla, feljelentették.
Azok a területek, amelyekről a termőréteget
clhordják, termelésből kivont földnek minő
sülnek, ami után a törvény szerint földvédel
mi adót kell fizetni. A feljelentés után az in
tézkedés megtörtént, a vállalkozó mostanra
kapja meg újra az engedélyt, és talán már a
héten megkezdődhet a földhordás. Várhatóan
még júniusban elvégzik az alagcsövezést, és
a füvesítést is. így őszre talán már kizöldülhet
a pálya. A z építkezés lehál nem állt le, csak
a lenti okok miatt kényszerszünetet kellett
beiktatni.

Az osztrák-magyar ingázói egyezményről
Az osztrák-magyar ingázói egyezmény értel
mében a burgenlandi munkavállalói kérelmeket
az érintettek május 4-től adhatták és adhatják be
a Vas Megyei Munkaügyi Közponinak. Az
egyezményben a két kormány megállapodott
abban, hogy Burgenland területén - a jennersdorfi járás kivételével - munkát vállalhatnak
magyarok is a három nyugati megyéből: Vas
ból, Zalából és Győr-Moson-Sopronból. Termé
szetesen a lehelőség fordítva is adott: burgen
landiak is vállalhatnak Magyarországon mun
kát.
Az egyezmény alapján 500 személyre kapoll
keretengedélyt a magyar fél, ebből 120 a ven
déglátás, 180 az ipar és szolgállalás, 200 a me
zőgazdaság területén vállalhat munkál a szom
szédos Burgenlandban. Amennyiben valame
lyik területen a keret betelik, az nem vihető át
a másik terüleue. Az első hetek igazolták az

előzetes várakozásokat: túljelentkezés van a
vendéglátás, az ipar és a szolgáltatások terüle
tén, a mezőgazdasági keretszám azonban még
betöltésre vár. Az osztrák fél a munkaköröket
konkrétan nem határozta meg, erre csak irány
mutatást adott.
A kérelmeket az Osztrák Munkaügyi Köz
pont bírálja el a beérkezések sorrendjében.
Előnyben részesülnek azok a munkavállalók,
akik konkrét munkahelyi ígéretet tudnak felmu
tatni. Aki ezzel nem rendelkezik, annakaz ottani
munkaügyi központ próbál állási szerezni. A
munkavállalási engedélyt 6 hónapra adják ki, a
lejárat előtt 1 hónappal lehet a ineghosszabbítá
sért kérvényezni.
A kérelmek benyújtásához szükséges nyom
tatványokat a munkaügyi közponl kirendeltsé
gein lehet beszerezni, részletes felvilágosítással
is itt szolgálnak.
N. M.

- Mikor lesz új kerítés a jelenlegi pálya
körül?
- A régi kerítés életveszélyes volt, é s esz
tétikailag sem volt a város dísze. Ezért a képviselő-tcslület úgy döntött, hogy lebontatja,
és helyette új, korszerű, esztétikailag is igé
nyes kerítést állíttat fel. A bontás megtörtént,
vele egyidőben megrendelték az űj kerítést,
aminek nagy része már meg is érkezett, illet
ve még ebben a hónapban várható. A kerítés
egy speciális, nagyon erős drótfonat lesz, ami
mellé zöld élősövényt ültetnek, így néhány
év múlva a ki- és beláthatóság is megszűnik.
A pálya 3 oldala lesz ezzel az új kerítéssel
bekerítve, a liget felőli oldalon egyelőre a
régi marad. A kerítésépítés költségeit, a mint
egy 2,5-3 millió forintot az önkormányzat fe
dezi, a felállítást pedig Antók Zoltán vállalta.
Az új kerítés várhatóan július közepére ké
szül el.
• ;
N.

FIGYELEM!
A CELL-BAU KFT.
CELLDÖMÖLK,
Építők útja 2. s z á m alatt

megnyitotta
az A G A Ipari gáz ( C 0 , 0 ,
acetilén, kevertgáz- C 0 A r )
és élelmiszeripari gáz
( C 0 ) lerakatát.
2

2

2

2

Nyitva: hétfő-péntek 8-16 óráig,
szombat 8-12 óráig.

Várjuk kedves

vásárióinkat!
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Ma újra hűséget fogadok

Konfirmandusok és aranykonfirmandusok ünnepe
Ma újra húséget fogadok.
Jézus, a
keresztyénségben,
hogy szent hitemben megmaradok,
s nevelkedem kegyességben,
Szentlelkedet buzgón kérem,
legyen mindvégig
vezérem.
Szép ünnepek színhelye voll a celldömölki
evangélikus templom az elmúlt hetekben, hó
napokban. A március 15-ci 150 éves jubile
umi ünnepre Esztergályos Jenő gyönyörű
nemzeti zászlót ajándékozott templomunk
nak. Ennek a zászlónak a díszébe öltöztetett
oltárnál ünnepeltük meg a magyar szabad
ságharc 150. évfordulóját. 150 évvel ezelőtt
a magyar nép megelégelte a sokáig tartó el
nyomást, s a márciusi Ujakkal az élen kivívta
nemzeti függetlenségét és szabadságát. - Hát
nem éppen ugyanúgy kell fordulnia most a
történelem kerekének ebben a kicsiny, cson
ka magyar hazában, mint ahogy az fordult
150 évvel ezelőtt?. Nem az ifjúságnak kell-e
felemelnie most is a fáklyát, s vinni erős kéz
zel, határozottan?. Ne a még meg nem rontott
életű", derék és felkészült ifjak kezébe adassék
a hatalom s a magyar jövő.' Bizony, igen,
mert ők a nemzet jövőjének letéteményesei!
Aztán sorjáztak egymás után nagyhét nap
jai, nagypéntek, majd húsvét boldogító ünne
pe...
Hogy végül, a legújabb kor szokásai sze
rint, pünkösd ünnepével ránk köszöntsön a
minden esztendőben megtartott konfirmációi
ünnep. Konfirmáció, azt jelenti, hitünk meg
erősítése. Isten a szent keresztségben gyer
mekévé fogadott minket. Már akkor, amikor
meg nemjudtuk megvallani hitünket. Azzal
a pár cscpp vízzel - egy lelkész és egy értünk
imádkozó gyülekezet jelenlétében - Isten az
újjászületés fürdőjében részesített minket.
Ujjászült minket Isten szerint való életre.
Nagy kérdés az, hogy vajon a személyes ele
tünkben élő, működő marad-e ez a kereszt
ség. Hiszen az meg is halhat. Még Valaki
jelen volt akkor a keresztelő kútnál: az Isten
Szentlelke! Neki köszönhetjük a kercsztsegünket, a konfirmációnkat és az aranykonfir
mációnkat.
Istennek ezt a Lelkét hívtuk ezen a konfir
mációi ünnepen, 35 konfirmandus gyermek
és 33 jubiláló, vagyis 50. konfirmációi évfor
dulóját ünneplő aranykonfirmandus hitének
megerősítésére: .Jövel, Teremtő Szentlélek!

Mert gyenge a mi erőnk és gyarló a mi szí
vünk. Magunktól nem tudunk Krisztusban
hinni, sem nála megmaradni. De benned re
ménykedünk: Te minket is újjá teremthetsz!
Szánj meg minket és ezeket a testvéreinket,
akik most szép vallást tettek sok tanúbizonyság
előtt. Világosítsd őket, hogy Krisztushoz térje
nek. Győzd meg őket, hogy Krisztusban
higgyenek. Bátorítsd őket, hogy Krisztust kö
vessék. Erősítsd Őket, hogy Krisztushoz ragasz
kodjanak. Szenteld meg őket és minket, mind
nyájunkat! Jövel, Szentlélek, szállj le ránk!"
Mennyi érik be ebből az imádság-magve
tésből, a konfirmációi hilvallástételből és fogadalomtétclből ezeknek a 13 éves ifjaknak
az életében? Annak csupán az Úristen a tu
dója. De Csizmazia Sándor budapesti ven¬
dég-igehirdetőnk a szószékről határozottan
rámutatott arra, hogy a kiválasztásuk ügyét
nem ember intézte, hanem az értük kereszten
meghalt Jézus Krisztus.
Az viszont bizonyos, hogy a magvetés szé
pen beérett az aranykonfirmandusok életé
ben, az elmúlt 50 esztendőben. Hiszen Isten
nek erre az érlelésre bőséges gondja volt. Mi
minden lezajlott az életükben az 1948. esz
tendő óta! De most itt vannak! Újra ott állnak
az oltár előtt! Újra elmondják a konfirmációi
fogadalomtételt! Újra veszik az együttes kon
firmációi megáldást!

PROGRAMAJÁNLÓ
A Kemenesalja! Művelődési Központ
szórakoztató műsorral várja az érdeklődő
ket június 19-én 18 órai kezdettel. A .JCATÓ CSALÁD" mutatkozik be, melynek
„tagjai" Ihos József, Puór Péter, Mada
rász Katalin.
Ihos József Kató néni. Falugyűlés, vala
mint Én, a Gyula meg a Tóth Oltó című
írásaiból ad válogatást.

Poór Pétertől ismét hallhatjuk a jól is
mert dalokat, úgymint Fekete vonal. Kócos
kis cigánylány, Ulánam a vízözön...
Madarász Katalin pedig cigánydalokat
énekel: Eladom a lovamai, Csina csin, Zsi
ga te.
Jegyek a Kemenesaljái Művelődési
Központ pénztárában válthatók 550 fo
rintos áron.

Az ötven évvel ezelőtti ötvenháromból
megjelent harminchárom aranykonfirman
dus. Vidáman, fiatalosan. Istentől megáldott
életerővel és életkedvvel. Tízen már nem él
nek. Tízen ismeretlen helyen élnek. S csak a
haldokló betegágya mellett virrasztónak és a
kettő külföldön élőnek kellett távol maradnia.
De Mrs. Murfin, vagyis Gclesits Erika ide
gondolt Ausztráliából: adományt küldött és
szép levelet írt.
Sághy András lelkész három bibliai igével
köszöntötte az aranykonfirmandusokat: „Ma
gasztaljátok az Urat, mert jó, mert szeretete
Örökkévaló." Zsolt. 107; 1. „örökkévaló sze
retettel szerettelek téged, azért maradtam
irántad hűséges." Jer. 31;3. „Ezt mondja Jé
zus: annak örüljetek, hogy nevetek fel van
írva a mennyben!" Luk.l0;20.
Csizmazia Sándor, Pintér János és Sághy
András lelkészek várták az oltár elé a konfirmandusokat és a nagylétszámú úrvacsorázó
gyülekezetet. Délután terített asztaloknál ün
nepelt tovább szeretet közösségben az arany
konfirmandusok sokfelől érkezett serege.
Közben keresztyén óvodánk ovisai köszön
tölték őket kedves műsorral.
Kedves aranykonfirmandusok! Isten áldá
sa kísérjen tovább élclutatokon! Kedves elsőkonfirmandusok! 50 év múlva ú jra jöjjetek el
a celldömölki templom oltára elé: a megúju
lásnak, a megtisztulásnak és a kegyelemnek
áldott helye ez immár 254 esztendeje.
Az első osztályos hittanórás verset se fe
lejtsétek:
„Én evangélikus vagyok,
halálomig az maradok,
mert ez Krisztus hű vallása,
mint Bibliánk tanít rája.
Igét hallgatok vasárnap.
Jézushoz mondom imámat,
szorgalmas vagyok munkámban,
megbecsülöm
embertársain.
Hiszem, kegyelemből
végre,
eljutok az üdvösségre."
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Mentőszolgálat

A celldömölki mentőállomás története (3.)
1962-1989
Dr. Balló László megyei állomásvezetó" főorvos bajtárs már
1962-ben intézkedik az irányban,
hogy a kivonuló személyzet min
denkor tisztában legyen az ügye
letes orvos személyével és fellel
hetőségének módjával, hisz ek
kor még nem volt állandó orvosi
ügyeleti helyiség. Szervezett telefonügyelcti státuszról tesz em
lítést egy 1962 májusi bejegyzés,
ami bizonyítani látszik azt a
tényt, hogy 1960-ban Marosi Fe
renc mentőgépkocsivezető baj
társ addigi szolgálali lakásából a
mindenkori szolgálat számára
ügyeleti.helyiséget választottak
le, a hátsó épület pedig betölthet
te végre a műszaki raktár, a mű
hely és a garázs szerepét. E z az
épület a mai napig fűtetlen
ugyan, de mégsem „csillagga¬
rázsból" indul a gépkocsi a hi
deg, havas téli napokon.

mentőgép kocsi-vezető
bajtárs,
akik ettől kezdve Celldömölkön
teljesítettek szolgálatot.
Újabb fejlődés történt 1963.
október 18-án, amikor az addigi
másodállású gondnokot felmen
tették a megbízatása alól. és az
adminisztratív feladatok ellátásá
val megbízták a főállásban szer
ződtetett Nagy Károlyné gazda
sági ügyvezetőt, aki 25 évig látta
el feladatát. Ugyancsak 1963 ok
tóberében vonult nyugdíjba Ma
rosi Ferenc gépkocsivezető baj
társ, akit ez akalomból dr. Orovcez Béla főigazgató bajtárs
1000 Ft jutalomban részesített
„több, mint három évtizedes
mentőmunkája
elismeréséül",
ami azt jelenti, hogy a korábbi
VVOME-munkaviszonyát épp
úgy jóváírták, mint Bókkon men
tőápoló bajtársnak. Ambrus Géza
mentőgépkocsi-vezető
bajtárs
1966-ban kezdte OMSZ-munkaviszonyát.

Szintén 1962-ben a főorvos
bajtárs felhatalmazza a telcfonügyelctcsckct, hogy a hívásokat
szelektálják, és ha a hívás nem
igényel feltétlenül mentőt, akkor
jogukban áll a hívó felet orvos
hoz, majd visszahívásra utasíta
ni. Az SZMSZ ápolókra, illetőleg
gépkocsivezetőkre
vonatkozó
rendelkezéseiből 1962-ben telt
sikeres vizsgát Marton Pál men
tőápoló, illetve Tompa József

A kommunikáció megkönnyí
tésére - a telefonkapcsolat mel
lett - 1969. április 24-én került
sor, amikor a megye 6 állomása
között rádiótelefon-összeköttetés
létesült, ami nagyban elősegítette
a feladatok sürgős átadását, a
szolgálali jelentéstételek ctikusabbá tételét. Az áttörő változást
mégis a következő év, 1970 hoz
ta, amikor valamennyi futó men
tőgépkocsit felszereltek ezzel a

nélkülözhetetlen munkaeszköz
zel. Ezzel vált teljessé a híröszszcköttelés minden mentőállo
más és valamennyi futó mentő
gépkocsi között, ami rendkívül
jelentős minőségi változást ered
ményezett, valamint sok-sok pár
huzamos kivonulás és nagy kilomélcrlcljesítmény-megtakarítást
tett lehetővé, ezáltal tehát ütőké
pesebbe vált a megye munkája.
A bctcglétszám és a kilómétértei jesílmcny rohamos növeke
dése miatt 1971. szeptember 1jén egy új, nappalos mentőgép
kocsi állt szolgálatba, kezdetben
napi 8 órában. Ennek természetes
következményeként a mentőállo
más személyi állománya is meg
nőtt 1 mcntőápolóval és 1 men
tőgépkocsi-vezetővel. Később a
nappalos gépkocsi - a mindenko
ri igényeknek megfelelően szolgált 10,12, majd ismét 8 órás
műszakban.
A
70-cs
évek
nemcsak
mennyiségi, hanem minőségi
változást is hoztak a mentőmun
kában. Megjelentek a felszerelési
tárgyak között az eldobható, egyszerhasználatos eszközük, úgy
mint fecskendők, injekcióstűk,
köldökcsatok, lepedők, fóliakesztyűk. A rögzítőeszközök tár
háza is ekkor bővült, minden au
tó felszerelési tárgyává vált a vá
kuum matrac, a pneumatikus sín,
amelyek azon túl, hogy rögzíle-
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nek - szakszerű használat esetén
fájdalmat is csillapítanak, illet
ve a szállítási traumákat is kivé
dik. A Ruben ballon és az A M B U leszívó 1971-ben vált min
den gépkocsi felszerelési tárgyá
vá. Ezek nagyban elősegítették a
manuális, eszköz nélküli újra
élesztés helyszíni kivitelezését,
reális esélyt adva minden klini
kai halál állapotában feltalált be
tegnek. Jól működő megyei szolgálatvezctés alakult ki, amely
koordinálta a mentőállomások és
mentőgépkocsik együttműködé
sét. A 70-es évek második fele
újabb minőségi javulást hozott.
Szombathelyen 1976. november
15-én indult az orvosi kivonuló
szolgálat egy Mercedes roham
kocsival, amely 1978. július 1jén a nap 24 órájában működő
orvosmentőtiszti szolgálattá bő
vült. E z a szolgálat minden kór
ház, illetve mentőegység számá
ra elérhető lett, így a betegek
akár vidékről is mentőorvosi,
mentőliszti felügyelettel kerül
hettek a megyei kórházba, vagy
az ország bármely más speciális
kórházába.
A 80-as évek is jelentős válto
zásokat hoztak, a szolgálati napló
1984-es bejegyzése alapján „a já
rások megszűnésével kialakult
egészségügyi ellátási körzetek
nek megfelelően módosultak a
mentőállomások
körzethatárai
is" Ezzel Celldömölk területe
harminc településre terjedt ki,
ami a mai napig érvényben van
és ez egy 1997-es hivatalos fel
mérés szerint kb. 30 ezer főt jelent.
Szintén a 80-as évek közepén ka
pott új aszfaltburkolatot állomá
sunk udvara, mert a régi beton
már fel töredezett. Tompa József
garázsmester bajtárs 1985 nyarán
33 évi, Ambrus Géza mentőgép¬
kocsi-vezető bajtárs pedig 1986ban, 20 év OMSZ-munkaviszony
után ment nyugdíjba állomá
sunkról. A mentőállomás épüle
teinek a külső vakolására 1988
nyarán került sor az OMSZ pénz
keretéből, de teljes egészében a
mi társadalmi munkánkkal. Rövid
del követte ezt a mentőállomás tel
jes fcstcicse. A szolgálati rendben
1989. január 1 -jén állt be gyökeres
változás, amikor is állandó, 24 órás
szolgálatvezetői státuszt kaptunk,
és ezzel együtt az ápolói létszám
9-re emelkedett.
(Folytatjuk)

Egy kép 1972-ből, a Nysa dőli Horváth István és Lukács Gyula mentAápiiló, valamint Ambrus (ícza gépkocsi vezető

Mihók Tamás
mentoapoló j
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A megyei közgyűlés kitüntetettje: Berzsenyi Béláné
A márciusi forradalom 150. évfordu
lója alkalmából a Vas Megyei Közgyű
lés öt Kemenesaljái személyt tüntetett
ki. E z alkalommal Berzsenyi Béiánét, a
Celldömölki
Polgármestert
Hivatal
gyámhivatalának vezetőjét mutatjuk
be, aki az Önkormányzat Szolgálatáért
Kitüntető Oklevelet és Emlékplakettet
kapta munkájáért.
Mezőgazdasági technikusi végzettségével
eredeti szakmájában helyezkedett cl először,
majd 1974-ben kezdett a nagyközségben a
közigazgatásban dolgozni. Különböző igaz
gatási feladatokat látott el, közben elvégezte
az Államigazgatási Főiskolát, és 1982-ben
gyámügyi előadói munkakörbe került. Sike
rült kapcsolatot kialakítania a gyermek
intézményekkel, az ottani felelősök segítettek
a munkáját. A családok társadalmi helyzeté
nek változásával egyre nőttek a feladatok. Ta
valy november elsejétől kettévált a gyámha
tósági munka, ami megoszlik a megelőző te
vékenységet folytató Gyermekjóléti Szolgá
lat és a halósági feladatokat ellátó Gyámhi
vatal közölt.
- T ö b b évig készült a törvény, nagyon vár
tuk már, mert részletesen tartalmazza a gyer
mekekjogait, a szülők kötelezettségeit. A fel-

jjNl
f - n

adatok egy része kikerült a gyámhivatali ha
táskörből, de újakkal is bővüli, ezek megol
dásában az eddigi gyakorlat segít. A városon
kívül egy nagyközség és 27 község tartozik
a körzeti gyámhivatalhoz.

- E z a munka nagyfokú empátiát igényel,
hiszen emberek sorsával nem lehet másként
foglalkozni...
- Bele kell képzelni magunkat a család
helyzetébe, mindig a gyermek érdekében ke
ressük a megoldást, é s csak végső esetben
kerül ki a családból a gyerek. A lényeg,
hogy ismerjük a családokat. Celldömölki szü
letésű lévén engem is jobban ismertek, job
ban elfogadlak. Talán az is segített, hogy a
saját gyerekeimmel hasonló korú gyerekek
kel foglalkoztam a kezdetekben. Mindig
olyan hivatásra készültem, ahol emberekkel
foglalkozhatok, örülök, hogy ebben a mun
kakörben dolgozhatok immár 16 éve folya
matosan.
Jutka néni lassan nyugdíjba készül, de nyugodlan teszi majd, hiszen munkatársai kivá
lóan dolgoznak.
- örülök a kitüntetésnek, annak, hogy
itthon észrevették, elismerték a munkámat
azzal, hogy felterjesztettek. Ú g y érzem, a
szakma elismerése ez, nemcsak nekem
szól.
Gratulálunk a kitüntetéshez, és az elkövet
kező időszak munkájához is hasonló türel
met, kitartást és szeretetet kívánunk.
Tulok G .

Hetedhét országra szóló lakodalom
Nem mindennapi esküvőnek
lehettek tanúi a közelmúltban a
celldömölki polgárok.
Közel
négyszáz ember kísérte az ifjú
párt, akik Kenyériből érkeztek. A
falu határában található „tanyán"
nőit fel a menyasszony: Koloszár
Viktória. Szerelte az állatokat.

legkedvesebb állata a ló volt.
,J-Ia egyszer férjhez megyek, ak
kor hintóval...!" - mondogatta, s
ki is tartott az elképzelése mel
lett. Szerencsére a vőlegénytől Németh Tamástól - sem állt
messze ez az elgondolás. Újabb
szerencse, hogy egyikük sem

szenvedett tömegiszonyban, így
nagyon is otthonosan, fesztelenül
fogadták a 350 ember jókívánsá
gait. Ezután elindult a négylovas
hintó a királykuti tanyára, aho!
már terített asztal várta a vendé
geket. Tizenegy asszony főzött
reggel óta a tűzhelyeken és a kat

lanokban, ö t disznó, hatvan
tyúk. tíz kakas lett a lakodalom
„áldozata". A z asszonyok 350
embernek szaggattak nokedlit „Oh irgalom anyja, ne hagyj el!"
- , é s 150 kiló krumplit tisztítot
tak meg. Volt itt minden, „mi
szem szájnak ingere", a hangulat
pedig olyan tökéletes volt, hogy
reggel halkor még akadtak tánco
ló emberek.
- Mit szólnának hozzá - kér
dezem az ifjú párt - , ha a gyer
mekeik szűk családi esküvőt sze
retnének?
- Nem akarnánk lebeszélni
őket az elhatározásukról, hiszen
a mi szüleink is elfogadták a ter
vünket. Azért az biztos, hogy en
nek a lakodalomnak felejt
hetetlen hangulata volt.
N.I.

Kíváncsi rá,
hogyan lehet
ingyen
hirdetni?
Fordítson
a 12. oldalra!
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Köszönet a gálaműsorért!
Idén 7. alkalommal rendezték
meg az Alsósági Tavaszi Napo
kat. E rendezvénysorozat kereten
belül került sor a gálaműsorra,
amit a Berzsenyi Lénárd Általá
nos Iskola tanulói adtak elő.
Az iskolában a gyerekek hete
ken keresztül nagy izgalommal
készülődtek. Szombaton este a
gyönyörűen feldíszített sport
csarnok megtelt nézővel. A ven-

degek, nyugdíjas pedagógusok,
szülők, rokonok, ismerősük kí
váncsian várták az iskola eddigi,

A Kemenesalja
Kórházáért
Alapítvány
közleménye
a személyi
jövedelemadóból
1997. évben befolyt
támogatási ö s s z e g
felhasználásáról
Az Alapítvány (Celldö
mölk, Nagy Sándor lér 3.,
adószám:
19245450-1-18)
ezúton teszi közzé, hogy a
személyi jövedelemadó 1%ából 1997-ben befolyt öszszeget orvosi gép, műszer
beszerzésre fordílotla.
Az Alapílvány köszönetét
fejezi ki a támogatóknak és
hasonlóan fontos céljai meg
valósításához továbbra is se
gítségüket kéri.

talán legnagyobb bemutatkozá
sát. Fellépett az iskola aprajanagyja. Az alsósok aranyos ver
seket, énekeket, táncokat adtak
elő. Élőben gyönyörködhettünk a
tv-t is megjárt negyedikesek limbó-hintó táncában. A kicsik
egyaránt élvezték a szereplést és
társaik műsorát. A felső tagoza
tos gyerekeink fellépése is rend
kívül változatos,
színvonalas

volt. Énekellek és meséllek, tor
násztak és nevctlettek. Volt szép,
lírai népdal és néptánc, vers, ze

„Céhmester"

ne. A táncosokat a közönség vas
tapssal ünnepelte.
A záróképben a ,£cgyetek

jók, ha tudtok" című dal alatt fel
vonultak a boldogan integető
diákok és az őket játékosan fe
nyegető tanárok, hogy még egyet
együtt énekeljenek. A nézők
nagy ovációval fogadták az ötle
tes bel'cjezést.
Boldog anyukák, büszke apu
kák, könnyeiket törölgető nagy
szülők, elégedett vendégek hagy
ták el a csarnokot. Ezt a gyönyö
rű, hangulatos estet senki sem
fogja elfelejteni!
Köszönjük a szervezőknek az
ötletet és a színvonalat! Köszön
jük nektek, alsósági é s vidéki
gyerekek, hogy megmutattátok,
egy kis „falusi" iskolában is lehet
ilyen csodálatos gálaműsort csi
nálni! Köszönjük a tanárok segít
ségét és türelmét!
A pedagógusnap alkalmából
pedig szívből köszöntjük jelen
legi és nyugdíjas pedagógusain
kat!
Lang Zoltánná

szülő

voltam...

Egy bobai lány és a történelem
A Vas Megyei Pedagógiai In
tézet versenyt hirdetett az általá
nos iskolák számára történelem
ből. Évfolyamonként
mérték
Össze a tudásukat a benevezett
gyerekek. Először az iskolai for
dulót kellett megnyerni alihoz,
hogy a területi versenyre beke
rüljön valaki. Ezután következett
a megyei szintű megmérettetés.
A Szombathelyen megrendezett
döntőbe 15 gyerek jutott a megye
különböző településeiről. A dicsé
rő oklevelet és az ezzel járó 1500
forintos könyvutalványt Sebes
tyén Anita, a bobai általános isko
la tanulója nyerte meg a hatodik
osztályosok korcsoportjában.
- Kezdetben nem tekintettem
nagy megmérettetésnek ezt a ver
senyt. Az iskolai fordulóra meg
csak úgy készültem, ahogy egy
töri dolgozatra szoktam: tan
könyv, füzet, térkép. Aztán ami

kor bekerültem a területi döntő
be, már éreztem, hogy komolyan
készülnöm kell. Fogalmakat, év
számokai ismételtem, próbálgat
tam a vaktérképen való eligazo
dást, és a történelmi olvasóköny
vet lapozgattam egyre gyakrab
ban. A területi versenyen tesztet
kellett megoldani és épp élihez
hasonló feladatok voltak. Már az
itt elért hatodik helyezésemnek is
nagyon örültem. Amikor meg
tudtam, hogy mehetek a megyei
versenyre, akkor éreztem meg
igazán, mekkora feladat előtt ál
lok. Felkészítő tanárommal. Sze
mes Józsefiéi mindennap leül
tünk, és újra meg újra átbeszél
tünk szinte minden témakört.
Őneki már volt tapasztalata,
hogy milyen jellegű feladatok
várhatók. Bújtuk a könyveket, ké
pekéi nézegettünk, forrásszemel¬
vényeket olvastunk. Játszottunk

szituációs játékokat, és milyen
jól jöttek ezek a gyakorlatok,
amikor a szóbelin tényleg bele
kellett élnem magam egy céh
mester szerepébe! Otthon is so
kat olvastam. Anyukám felmen
tett az összes házimunka alól, én
pedig messzire elkerültem a té
vét, pedig azt nagyon szeretemDe megérte!
Németh I-
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Milyen messze van Kemenesalja az Európai

ÚJ K E M E N E S A L J A

Uniótól?

Németh Krisztina útja Celltől Brüsszelig
Évek múltával sokszor nem tudjuk, ml történt hajdanvolt barátainkkal, ismerőseink
kel, celldömölkiekkel, akik elkerültek városunkból. Egy celldömölki származású fiatalt
szeretnék bemutatni, akinek szimpatikus vonásai mellé akarat és tehetség is járul. Né
meth Krisztina az Európai Unió magyarországi delegációjának munkatársa.
- 1987-ben érettségiztél a Berzsenyi Dáni
el Gimnáziumban. Milyen út vezetett idáig?
- Érettségi után az akkori NDK-ba felvé
teliztem, Lipcsébe készültem közgazdaság
tant (idegenforgalmat és vendéglátást) tanul
ni. Magyarországról hármunkat vettek fel
előfelvételivel, így egy évig a büki Thcrmal
Hotelben voltam gyakorlaton, és 1988-ban
kezdtem meg a tanulmányaimat Lipcsében.
A hamarosan bekövetkezett politikai változá
sok érdekes élményekhez juttattak, közvetle
nül érzékelhettem a határ megnyitása. Né
metország egyesülése miatti hatást. A z egye
sült Németországban folytattam a tanul
mányaimat, ahol részt vettem az A A G E E
munkájában. E z az európai diákok fóruma.
Tagja, majdan elnöke lettem, később, 1991ben Budapesten megalapítottam az első ma
gyarországi csoportot. 1993-ban szereztem
közgazdász diplomát a lipcsei egyetemen.
Márciustól októberig Brüsszelben végeztem
fél év gyakorlatot, ekkor felvettem a kapcso
latot a brüsszeli magyar képviseletekkel, il
letve Budapesten az EU-bizoltság magyar
képviseletével. Októberben Németországban
keresett meg Hans Bcck, az Eu magyar dele
gációjának vezetője, és 1994 januárjától Ma
gyarországon dolgozom a delegációban.
- Mi a szűkebb munkaterületed, mit jelent
a napi munkád?
- A kis- és középvállalkozások, a kereske
delem és bcfektclésösztönzés, illetve a turiz
mus, a Phare-programok menedzsmentje tar
tozik hozzám. A Phare-projectek kidolgozá
sa, nyomon követése, ellenőrzése, és termé

szetesen ezen szektorok gazdasági, politikai
elemzése, összefogása: a magánszektor fej
lesztése a feladatom. Ezen folyamatok során
magyar partnerekkel, főleg minisztériumok
kal és természetesen Brüsszellel is kapcsolat
ban vagyok, a kettő közötti effektív együtt
működést biztosítom.
- Milyen lehetőségei vannak egy ilyen kis
városnak, mint Celldömölk?
- A z E U számos programja, és a magyar
források is különféle lehetőségeket nyújtanak
például a kis- és középvállalkozásoknak, a
társadalom többféle szerveződésének, a régi
ók fejlesztésére. A Magyar Vállalkozásfejlesz
tési Alapítvány megyei központokat hozott lét
re, Celldömölkön is nyitottak irodát. Sok lehe
tőség adódik, csak nyitott szemmel kel! járni.
Érdemes lenne Celldömölknek is élnie ezekkel
a kihasználatlan lehetőségekkel.
- Hans Beck, az előző nagykövet
nyolcéves
magyarországi
munka után hagyta el Buda
pestet. Milyen volt a négy évi közös munka?
- A tanulmányaim után ez az első munka
helyem, rengeteget tanultam tőle. Kamatoz
tatni tudom a tapasztalatokat, különösen ki
élezett a helyzet nemzetközi környezetben,
nemzetközt partnerekkel dolgozva.
- Aktív részt vállalni ebben a folyamatban
nagy kihívás, ugyanakkorfelejthetetlen dolog
lehet. Hogyan értékeled mindezt?
- Mindenki szeretné megtalálni önmagát,
és mindenki a maga sorsának a kovácsa. Én
eldöntöttem, hogy mit akarok, és nem sza
lasztottam el a lehetőségeket. Külföldön let
tem tinédzserből felnőtt, ösztöndíjból és az

Csoki és hajpánt
Egy nap otthon ültem a televízió
előtt,
mikor hirtelen megszólalt a csengő. Anyukám
keresztmamája érkezett Szombathelyről.
Nagyon örültem neki, mert már régóta
nem láttam. Beszélgettünk egy órát, aztán
mennie kellett, mert indult a vonata.
Futólag még kétszáz forintot nyomott a
kezembe, hogy a testvéremmel együtt men
jünk el fagyizni. Eszembe jutott, hogy van
még egy százasom, és így együtt már kijön
belőle az a 280 forintos hajpánt, amit már
régen kinéztem magamnak. Az öcsém úgy
sem tudja meg, hogy pénzt kaptunk. Kültinben is minek neki a fagyi! Úgyis mindig
kap anyutól édességet. Egyébként sem sze
retek egy ilyen kis taknyossal sétálgatni a
városban.
Nekem kell az a hajpánt!
Amikor az öcskös megjött az oviból, szo
kásos módon bevonultam a szobámba, és
bezártam az ajtómat. Hozzám nem kell be

mászkálnia. Egyszer csak hallom ám, hogy
kopogtat.
- Mit akarsz? - kérdeztem.
- Hoztam neked valamit! Engedj be!
Az ajtót kinyitva, kezembe nyomott egy
fél csokit és így szólt:
- A barátom hozta nekem reggel, de el
törtem, és felét eltettem neked, mert ezt te
is szereted.
Hirtelen elszégyelltem
magam. Milyen
önző voltam! Csak magamra gondoltam!
Szegény kis kölyök, igazán nem ezt érdemli.
Másnap elmentünk fagyizni. A keresztmami
pénzéből úgy, hogy még tettem is hozzá,
vettem az öcsémnek fagyikelyhet, én meg
ettem egy sima két gombócosat.
Valahogy olyan jó volt látni öcsém ar
cán az örömöt! Már nem is kell az a haj
pánt!
Szíjártó Viktória 8. a
Gáyer Gyula Állalános Iskola. Celldömölk

egyetem melletti munkámból éltem. Megra
gadtam az új lehetőségeket, nyelveket tanul
tam, és most azt csinálhatom, amit szeretek.
-Munkád során sokat utazol és tárgyalsz.
Milyen nyelveken beszélsz?
- Általában angolul és németül tárgyalok,
oroszul és franciául középszinten, olaszul és
spanyolul társalgási szinten beszélek. Na
gyon fontos, hogy minél több nyelvet ismer
jünk, hiszen egészen más adott nyelven tár
gyalni, mint tolmács segítségével.
- Milyen gyakran jössz haza Celldömölkre?
- 2-3 havonta látogatok haza. Büszkeség
gel tölt el, hogy celli vagyok, örülök, ha is
merős vagy ismeretlen celldömölkiekkel ta
lálkozom, vagy elmondhatom, hol is van ez
a város, és milyen értékei vannak.
Tulok Gabriella

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt/Lakosságot,
hogy a Vas Megyei
Állategészségügyi és
Élelmiszer Ellenőrző Állomás
tájékoztatása szerint
CELLDÖMÖLK-ALSÓSÁG és
CELLDÖM ÖLK-IZS Á K F A
városrészek területén átszervezés miatt az elsőfokú hatósági
állatorvosi feladatokat
DR. S T E R B A KÁROLY
állatorvos látja el
(Celldömölk, Széchenyi u. 26.)
Polgármesteri Hivatal
Celldömölk
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HARMONIA
Testedzéssel az egészségért
„Egészségesnek lenni köteles
ség magunkkal és a jövő* nemze
dékével szemben. Ehhez azon
ban még hozzátartozik: szépnek
lenni is kötelesség! A testileg és
lelkileg egészséges ember nem
lehet csúnya, és az egészség j a 
vulásával a szépség is fokozó
dik."
A fenti sorokban a fitness lé
nyegét fogalmazta meg dr. Madzsarné Jászi Alice A női testkul
túra új útjai című könyvében.
- A könyvet 1927-ben adták
ki, de napjainkban is írhatták vol
na, hiszen a testedzés lényege
nem változott - hívta fel a figyel
met Tamás Gáborné, Éva, az
Éva Fitness Szalon vezetője.
Milyen
szolgáltatásokat
nyújt a szalon?
- Konditeremmcl, bronzáriummal, hozzá tartozó tusolókkal
és öltözőkkel várjuk a vendége
ket. A szoláriumot nemcsak esz
tétikailag, hanem egészségileg is
javaslom, ugyanis a kibocsátott
fény szervezetünkben aktív D-vi
tamint állít elő, fertőtlenítő, gyul
ladást gátló hatása is van. A kon
diteremben lévő gépek alkalma
sak minden izomcsoport (váll-,
mell-, has-, lábizmok stb.) fej
lesztéséhez. Itt a férjem foglalko

10

1998. JUNIUS 18.

zik a vendégekkel, a falakon
edzéstervek függnek, segítünk
egyéni edzésterv összeállításá
ban is, ügyelve a fokozatosságra.
A kidolgozott edzéstervet min
denki maga bővítheti, a fiúk el
sősorban felsőtestüket erősítik. A
nőknél a teremben tükör, baleltrúd, fitness-szalag segíti a gya
korlatokat, amelyek a Calleneticsre és az aerobicra épülnek. A
Callcnclics intenzív alakformáló
program, a mély izomcsoportok
edzése kicsi mozdulatokkal, az
aerobic pedig női kondicionáló
torna (nem a klasszikus aerobic),
amely a lendületes mozgásra,
táncos lépésekre épít.
- Milyen korosztályba tartoz
nak a vendégeik?
— A tizenévesektől az 50 éve
sekig járnak hozzánk, főleg a
nőknél vegyes a korosztály, volt
egy 15 éves vendégem is. Azt
szoktam mondani, hogy minden
ki annyit teljesít, amennyit tud,
plusz kettővel többet. Mindenkit
Önmagához "képest értékelek,
honnan indult, és hova jutott el.
A kitartó munka meghozza a
gyümölcsét, látható a fejlődés.
Schwarzenegger szavaival élve:
„Azt tehetsz a testeddel, amit
akarsz." Nemcsak fizikailag, ha

nem mentálisan és lelkileg is fel
frissülnek a mozgás után, az órá
kat általában relaxálással fejez
zük be.
- Milyen speciális
foglalkozá
sok vannak?
- Az iskolások részére gyógytcstncvclést tartok. A Testnevelé
si Egyetemen szereztem diplo
mát, és orvosi szakvélemény
alapján dolgozom. Fontosnak
tartom, hogy külön tudják vá
lasztani: a gyógy testneve lő meg
előzéssel foglalkozik, kisebb de
formációk
korrigálásával,
a
gyógytornász feladata pedig a re
habilitáció. Az órákon a külön
bözőproblémával küszködő gye
rekek egymás anyagát is elvég
zik. Sajnos nem minden szülő ér
zi ennek a fontosságát, pedig pél
dául egy lúdtalpból később gyo
morfekély is kialakulhat a hely
telen tartós miatt. A polgármes
teri hivatal átvállalja a költsége
ket, az iskolák megszervezik, azt
hiszem, nagyobb segítséget e té
ren nem lehet adni. Mivel óvónő
voltam, az ovisok mozgását is
fontosnak tartom. Speciális esz
közökkel zenére dolgozva ritmuserzéket, észtéi ikus mozgást,
helyes járást tanulunk, és ter
mészetesen gyógy testneveléssel
is foglalkozom velük. Mivel
nincs állami támogatás, minimá
lis részvételi díjjal dolgozom,
aminek 10 százalékát az óvo
dáknak ajánlom fel játékvásár
lásra.

tősen változhat az alakjuk. Miért
fontos ekkor a torna?
- Már kismamakorban fontos,
hiszen speciális gyakorlatokat le
het végezni, meg lehet tanulni a
helyes légzéstechnikát. Volt egy
csoportom, akikkel dr. Kovács
Antal főorvos úr segítségével bemchctlünk a szülőszobába is, így
később nem volt idegen számuk
ra a hely. Lelkileg is változnak a
nők ekkor, segíteni tudunk nekik,
és ép lélek ép testet nevel. A
kismamák szülés után újra itt
vannak, tervezem a kismama
tornát, egyelőre nem sok ered
ménnyel.
- A fttness-szalonok nyugaton
a társadalmi élet színtereivé vál
nak. Elmondftatő-e ez nálunk Is?
- A vendégek szeretnek ide
járni, kellemes a légkör. Köl
csönösen megtiszteljük egymást
a bizalmunkkal, és gyakori a ba
rátra, társra találás is. Igényes, in
telligens emberekkel találkozunk
itt. A mozgáson túl meg tudjuk
beszélni az esetleges fogyókúrá
hoz a diétát, vitaminokat aján
lunk. Alkalmankénti és bérletrendszeri lehetőség is van a belé
pésre, vasárnap kivételével na
ponta nyitva tartunk a reggeli
óráktól egészen estig.
Úgy gondolom, igyekezzen
mindenki elfogadni önmagát, és
a lehetőségeken belül próbáljon
válloztatni. A z ember meg
öregszik, de nem kell megrok
kannia.

- A nőknek szülés után jelen

Tulok Gabriella

H O L P E R T JENŐ

Hurrá, nyaralunk!

Mit tegyünk, ha csípnek a méhek?
Itt a nyár, a szabadságolások ideje. Min
denki másért várja ezt a pár hónapot (a
gyerekek már szeptember óta erről álmo
doznak). Kinek több, kinek kevesebb sza
badidő jut a nyári hónapokban. Az biztos,
hogy mindenkire ráfér egy kis pihenés az
egész éves hajtás után. Az is biztos, hogy
mindenki másképp, máshol - egynémelyek
mással - szeretnék eltölteni kevéske sza
badságukat. Merthogy kevés lesz, azt m á r
most tudjuk...
Vannak olyanok, akik egyaránt rosszul vi
selik az utazást akár busszal, autóval, vagy
vonattal mennek. Kellemetlen tünetekkel jár:
hányinger, hányás, sápadtság, verejtékezés,
fejfájás, szédülés.
Mit tehetünk, hogy enyhítsük ezeket a kel
lemetlenségeket'.' Utazás előtt kerüljük az al
koholt, és csak mértékkel együnk. Ha mégis
jelentkeznek ezek a tünclck, igyunk jeges
üdítőt, vagy együnk joghurtot. Próbáljunk
friss levegőre kerülni. Fejünket hajtsuk hátra.
Ha tehetjük, szagoljunk citrom- vagy na
rancshéjat.

Erdőben sétálva, hegyeket járva előfordul,
hogy méhek, darazsak, lódarazsak csípnek
meg bennünket.
Ilyenkor erősen irritáló mérgei fecskendez
nek be. és bár ezek nagyon kellemetlenek
tudnak lenni, a legtöbb esetben mégis ve
szélytelenek.
Akkor okoznak nagy gondot, ha egyide
jűleg tömeges csípés ér minket. Igazi problé
mát pedig olyan embereknél jelent ez, akik
nél allergiás reakciót vált ki.
A csípések kezeléséi kezdjük a kiálló ful
lánkok eltávolításával. Megtehetjük ezt kö
römmel vagy egy éles késpengével is. Csi
pesszel ne próbálkozzunk! Ezzel esclleg ki
nyomhatjuk a mérget a bőrbe. Ezután szap
panos vízzel mossuk át az érintett területet és
tegyünk rá jégkockát.
Jó szolgálatot tesznek ilyenkor a fájda
lomcsillapítók é s a Hydrocortison kenőcs
is.
Abban az esetben, ha allergiás reakció lép
fel, azonnal forduljunk orvoshoz!
N. I.

A vén nyárfa
Ali a nyárfa a pusztában,
kövér lombja földig ér.
Körülötte békés csendben
hajnal hasad futtában.
Rigó fütyöl, pacsirta szól.
zene-bona parádé,
a vén nyárfa lapul-hallgat,
hallgatja e szép zenét.
Nyárfa mellett gémeskút,
a kúton egy vércse áll,
áll a vércse, körülnéz
hol lapul az eleség?
Büszkén néz a magasból
vércseanvó
lefelé,
hullókők'ént száll a mélybe
vércseanyó az egérre.
Áll a nyárfa a pusztában
zöldszőnyeges
réten,
ő az őre a pusztának,
és a Hold az égen...

A celldömölki Berzsenyi-ház küldetése
A volt postaépület emlékeket
hordoz a város szívében. A stílu
sában is előkelő jegyeket őrző
ház története szellemi kincs. Sze
rencsére volt alkalmam - jó ba
rátságunk révén - megtudni a ház
sorsának fontos adatait. Miklós
bácsival
(Berzsenyi Janosits
Miklós mérnök úr) beszélgettünk
erről több alkalommal. Most.
hogy üres az épület - a minap
fotózta egy idegen úr, bizonyo
san valami cél érdekében - , be
tölthetne egy fontos és nemes
célt. E l lehelne benne helyezni a
rég óhajtott városi, tágabb érte
lemben a Kemenesaljái Múzeu
mot, amely emelné a táj központ
jának kulturális értékét és egyben
megoldhatná azt a tényleges gon
dot, hogy a „szétszórtságban" lé

v ő értékes gyűjtemények méltó
helyre kerüljenek.
Nyilván számos más gond is
feszít a városban, de most itt van
az alkalom - ha már korábban
nem sikerült - a múzeum létre
hozására. Ajánlás ez csupán, de
megértésre talán érdemesülhet
ne. Az épület a nevében is hor
dozza a neves család emlékét.
Építészetileg is becsülendő. E n 
nek kapcsán említem azt a rész
ben jogos kritikát, hogy városunk
központja
„elértéktelenedett",
mindenekelőtt a hivalkodó to
ronyházakkal, amelyeknek a fel
építése építészeti tévedés. Meg
jegyzendő azért annyi, hogy az
ide nem illő toronyházak építése
idején létezett a házgyárprogram
(Győr és Veszprém városokban),

amely arra volt hivatva, hogy
gyors megoldással emelje az ege
kéi „oslromló" toronyházi lakások
számát. Amikor várossá válá
sunk lehetősége elérkezett, akkor
amolyan kényszerítő körülmeny
volt. hogy toronyház is kel! eh
hez. Milyen város az, ahol ilyen
nincs? Sőt: a nagyközség akkori
vezetőinek szemére vetélték csak emlékezni kell rá - , hogy
Sárváron már épültek ezek a
monstrumok, Celldömölk megint
nem mozdul... Sajnos az ország
ban majd mindenütt felépültek a
tényleg csúnya, „alkotások", bár
az is a kérdéshez tartozik, hogy
lakás kellett a családoknak, és
ehhez kellett valami plusz.
És még ehhez sorolható, hogy
a második világháború idején Cell

dömölknek pontosan a város
magját, a szép stílusjegyeket hor
dozó epületeit bombázták le.
Szerencse, hogy a templom meg
menekült, de elpusztult számos
más épület, többek között Gayer
Gyula szülőháza (a volt Hangyaépület).
Visszatérve az eredeti témá
hoz:
M ost
emlékezünk
az
1848/49-es szabadságharc 150.
évfordulójára, A Berzsenyi-ház e
téren is nevezetes. Rejtette Ber
zsenyi Lénárd szabadsághős olmützi börtönében készült kivéte
les értékű portréit, illetve azok je
lentős részét. Megtalálva a rajzo
kat kincshez jutott a város. A z
évfordulón Szombathelyen mu
tatták be a sorozatot, kiegészítve
a máshol őrzött anyaggal, így ki
vételes élményhez jutott a törté
nelem iránt érdeklődők nagy tá
bora. Azt hiszem, nem kell to
vább sorolni a Berzsenyi-ház je
lentőségét.
E cikkhez méltó a régi képes
levelezőlap, amelyet 1916. júni
us 8-án adlak fel, Budapestre cí
mezvén. A gyöngy betűkkel írt
szöveg azt is bizonyítja, hogy e
celli házban gyakran találkozott
a Berzsenyi rokonság. Ahogy a
levélből kitűnik, ifj. dr. Berzse
nyi Jenő a feleségével (Pongyeloki Rólh Vilma) a levelezőlap
feladásának napján látogatott a
celli rokonokhoz. „Ma délelőtt itt
voltak nálunk Vilma és Jenő" így a levél írója. Mindez további
kutatások izgalmas témája lehet.
Egy bizonyos: a Berzsenyi-ház
további sorsa nem lehet közöm
bös a múlt történései szempont
jából sem.
Dala József
A témára lapunkban hamaro
san visszátérünk.
A Szerk.

Emléksorok Sali Pálról
A Tündérvölgy egyre fogy.
Újra elment egy személy közü
lünk, S A L I P A L . Ha Köcskről
érkezve pincéje elé kanyaro
dott, pillanatok alatt a szőlőben
termett, azonnal szédítő ütem
ben dolgozott.
Sokszor nem mertem erre a
tempóra figyelni. De mindig
volt ideje, hogy „gyere le" szó
val invitáljon bora kóstolására,
ezt nem lehetett elhárítani.
Sok mindenhez értett: trak
tor, lovak, állattenyésztés. Köz
ben fáradhatatlan rohanás, küz
dés a családért, mindazért, amit
maga elé képzelt, önmaga nem
volt fontos. Betegsége marcan

golta éveken át, de könnyei ha
voltak, befelé rejtőztek. Inkább
a mosoly az arcon, ez jelle
mezte. Akkor is, amikor arról
szólt, hogy itt már mentség
nincs.
Nem szeretem a sokat ismé
telt, nagy hatású szavakat. Elég
szomorú az, hogy Pali ötvenegy
evesen elment, szülőfaluja csen
des temetőjében pihen már.
Szomorú. Azt mondják és igaz
is, hogy május a legszebb hó
nap. De milyen május az, ami
kor ötvenegy évesen Sali Pál
nak meg kellett halma?
Temetése napján virágot sze
degettem csokorba, Dezső-napi

virágokat. Sárga, kék liliomot,
rózsái. Ahogy ballagtam a Kis
erdő alatti emlékhelyhez, a
szomszédok is nyújtottak egyegy szál virágot. Visszanéztem
Sali Pál pincéjére, szőlősoraira,
majd minden pince egy-egy ba
rátra emlékeztet. Emlékcmberek leszünk? - kölcsönzőm a
szót. Emlékemberek? Igen, ha
lesznek majd emlékezők. Ne
ked, kedves Pali, bizonyosan
sokáig lesznek. Tudom, csak a
virág hervad cl. Messze kakukk
monoton hangja szól, akár per
ccink számlálója. Miért nem tud
valami más hangon zengeni? E z
a percszámlálás olyan bánatos.

A tájba beül a csend, Sali Pál
pincéje körül sem mozdul sem
mi. Távolabb tekintek, mintha
Köcsk sem volna sehol.
Dala József
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Celldömölk Város Önkormányzatának
21/1998. (IV. 29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzatának
23/1998. (IV. 29.) sz. rendelete

a „CELLDÖMÖLK VÁROS DÍSZPOLGÁRA" cím,
a „CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT" Érdemérem,
a „ C E L L D Ö M Ö L K V Á R O S É R T ' Emléklap,
valamint a „ N Í V Ó D Í J " alapításúról és
adományozás rendjéről szóló, módosított
20/1994. (VI. 29.) sz. rendelet módosításáról

a szociális Igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint
a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi
támogatásokról szóló 3/1998. (I. 28.) sz. rendeletének
módosításáról
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátások
ról. valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támo
gátasról szóló rendelőiét az, alábbiak szerint módosítja:

A képviselő-testület a városi kitüntetések alapításáról és ado
mányozásának rendjéről szóló rendeletét az alábbiak szerint módo
sítja:
1. §
A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Celldömölk Város Önkormányzata a város fejlesztésében, gaz
dasági, műszaki és kulturális éleiében, vagy egyéb téren a közösség
javára kifejtett kiemelkedő tevékenység elismeréséül évente maxi
mum 3 db „CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT" Érdemérmet, évente 25
db „CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT" Emléklapot é s 3 évenként „NÍVÓDÍJ"-at adományoz.
Ifi
Ez a rendelet kihirdetése napján lep hatályba.

voll
fém
mor
si J;
éve

1. §

A rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendclkczé
lép:
a) a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, temetési segély
köztemetés, lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás, rendszerei
szociális segély, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi táj
mogatás és a krízissegély esetén a polgármestert.
2. §
A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbi harmadik új mondatta
egészül ki:
„Ápolási díj állapítható meg annak a személynek is. aki rendszere
pénzellátásként csak házastársi pótlékban részesül."
3. §
A rendelet 1998. május l-jén lép hatályba.
Celldömölk, 1998. április 24.
Baranyai Attiláné dr.
Makkos Istvá
jegyző
polgármeste

Celldömölk, 1998. április 29.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

Nálunk ingyen hirdethet
Augusztus végéig ö n ingyen leheti 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: Új
Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500). A borítékra kér
jük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket fogadjuk el
ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivágott, eredeti bonuszon juttatnak
el hozzánk, 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 közüllek valódiságáért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.)

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja

A hirdetés feladója:
címe:

dátum

aláírás

Celldömölk Város Önkormányzatának]
24/1998. (IV. 29.) sz. rendelete
a helyi Iparűzési adóról szóló, többször módosított
32/1993. ( X I I . 15.) sz. rendeletének módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról s
ló 32/1993. (XII. 15.) sz. rendelete az alábbiak szerint módosul:
l.§
A 8. g-ban leírt adókedvezmények helyébe az alábbi 8. § kerül:
(1) A levékenységet kezdő vállalkozót a tevékenység megkezdé
tői számított második évben 50%, a harmadik évben 25% kedve
mény illeti meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmények az árbevétel ut
adózó vállalkozókat illetik meg.
(3) A vállalkozó kedvezménnyel csökkentett fizetendő adóján
7%át az alábbi célokra engedményezheti:
- celldömölki székhelyű sportegyesületek
- működő kulturális csoportok
- iskolák tárgyi felszereltséget javító céllal létrejött, illetve a cél
között azt megjelölő alapítványok
- iskoláknak eszközfejlesztésre
- tehetséges, szociálisan rászorult fiatalok továbbtanulásának se
-gílésc
- egészségügyi és szociális feladatok színvonalasabb ellátására lét
rejött egyesületek, alapítványok
- egyházak
- Kemenesaljái Közbiztonságért Alapítvány
- Alsósági Tavaszi Napok
- Sághegyi Szüreti Napok
18.
(4) Engedményezési azon vállalkozó tehet, akinek adóhátralék!
19.
fizetési késedelme, mulasztása nincs, és felajánlásának nyilvánosság
20.
ra hozatalát mind a cél. mind az összeg tekintetében megengedi.
21.
(5) A felajánlható minimumösszeg 500 Ft, é s 5000 Ft-on felül
22.
felajánlást két cél között meg lehet osztani.
23.
(6) Adókedvezményt nem kaphat a szeszesitalt és dohányárut áru
24.
siló. valamint a szerencsejáték szervezésével foglalkozó vállalkozó
25.
2-§
26.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
27.
28.
Celldömölk, 1998. április 29.
29.
Makkos Istvj
Baranyai Attiláné dr.
30.
polgármesl
jegyző
1
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Fák, virágok Jánossy Gyula keze nyomán
- Mezőgazdasági gépszerelő
voltam. Mindig gépekkel, vassal,
fémekkel bántam, fával soha pondja a 69 éves kcmenesmagasi Jánossy Gyula bácsi, aki 4-5
éve kezdeti fafaragással foglal

kozni, s ma már - nyugodtan
mondhatjuk - művészi alkotáso
kat készít.
Miután nyugdíjba vonult, a
hosszú téli estéken unni kezdte
már a tévét is. Szinte irigyelte a

feleségét. Mária nénit, aki kötött,
kézimunkázott. Ő szólt rá egy
szer, amikor látta, hogy csak
nyűglődik: „Te meg faragjál!"
Gyula
bácsi
megpróbálta.
Ahogy lelt az idő, egyre szebb,
ugyanakkor egyre nehezebb fara
gások készüllek el. Nem farag
emberi alakot, kizárólag virágo
kat. Állandóan visszatérő témája
a rózsa, amely az álmoskönyvek
szerint szeretetet, fájdalmat, vi
gasztalódást jelent. Minden da
rab különös értéke, hogy egy fá
ból készült hihetetlen pontosság
gal, sokszor a szemet is megté
vesztő megoldással. Egy-egy da
rab elkészítéséhez néha egy hó
nap is kell. Az alkotások általá
ban gyümölcsfából készülnek
szilva, körte, cseresznye, illetve
galagonya, mogyoró, fűz és or
gona felhasználásával.
. 0

Központi orvosi ügyelet
Cím: Csontváry-patika • Telefon: 95/423-742
JÚNIUS
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

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

Pánykó Magdolna
Kiss Imre
Pánykó Magdolna
Gayer Tatjána
Szabó Ildikó
Nagy János
Bcrdi Gusztáv
Pánykó Magdolna
Kovács Zoltán
Pánykó Magdolna
Mestcrházy Gábor
Gayer Tatjána
Nagy János

Novozánszky Fcrcncné
Tompa Kálmánné
Marton Islvánné
Novozánszky Fcrcncné
Hajba Dezsőné
Novozánszky Fcrcncné
Tompa Kálmánné
Marton Istvánné
Hajba Dezsőné
Tompa Kálmánné
Hajba Dezsőné
Novozánszky Fcrcncné
Tompa Kálmánné

- Kísérletczgclck - mondja - ,
melyiket hogyan lehet megmun
kálni. Eddig azt tapasztaltam,

hogy legkönnyebb a körtefával,
legnehezebb a fűzfával bánni.
Gyula bácsi csak a téli hóna
pokban hódol az új hobbinak.
Tavasztól őszig éppen elég elfog
laltságot ad a kert, a kis birtok.
A mintegy negyven darabból álló
kollekciót eddig csak a család és
a közvetlen ismerősök látták,
közlük az iskola igazgatója, Se
bestyén Zoltán. Ő Ösztönözte ar
ra, hogy mutassa meg a faragása
it a nagyközönségnek is. Jó alka
lom volt erre a magasi citerazenckar és népdalkör hagyományos
estje. A kultúrház előterében ki
állítóit alkotásoknak oly nagy
volt a sikere, hogy az előadást a
tervezettnél később tudták meg
kezdeni.
Jánossy Gyula munkáit akkor,
ott mintegy 300-an tekintették
meg. A későbbiekben ennél na
gyobb nyilvánosságot is megér
demelne.
Völgyi László

SZAKRENDELESEK
Szemészet
Vezetője: dr. Gáti E v a alorvos, szemész szakorvos.
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig.
(Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel)
Psychiátrla
Vezetője: dr. Tóth Katalin psychiáter adjunktus
Rendelés ideje: mindennap 8-14 óráig
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbkép
zés miatt a rendelés szünetel.)
Bőrgyógyászat
Vezetője: dr. Molnár Ildikó bőrgyógyász adjunktus
Rendelés ideje: Hétfő
8-14 óráig
Szerda
8-14 óráig
Csütörtök
8-14 óráig
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S A R V A R - C E L L D O M O L K I '98
A KISOKOS évente/félévente megjelenő INGYENES terjesztésű információs kiadvány.

O

Tartalmazza a mindennapi életben fontos, közhasznú információkat (hivatalok fogadóórái,
háziorvosi rendelések, vonat és autóbusz menetrendek stb.), valamint vállalkozók, cégek
hirdetését.
Amennyiben hirdetni szeretne kiadványunkban, kérjük, hívja irodánkat, hogy a legkedvezőbb
hirdetési lehetőséggel tudjuk Önt felkeresni.
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JELENTKEZÉSI SZELVÉNY
Cég/vállalkozó neve:
Cím, telefon:
Illetékes ügyintéző:

„

1

1

Központi Iroda:
9400 Sopron, Hunyadi u. 35.
TeL/fax: 99/329-844, telefon: 20/226-034 vagy 20/226-052
ORSZÁGOS INFORMÁCIÓS ÉS REKLÁMKIADVÁNY HÁLÓZAT
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Mérkőzésről mérkőzésre
CVSE-Antók Nyomda-Répcelaki S E 3-0 (1-0)
Celldömölk, 1200 néző. Vezette: Hofbauer János (Győr), pj. Molnár
Zs. Máté
Celldömölk: Szép - Győrvári, Cs;'ikvári. Bodor, Stiber - Elekes, Do
hány, Bognár, Lengyel - Pécz, Csertán. Edző: Sebestyén Attila.
Répcelak: Bíró - Katona, Varga J., Szabó, Varga G. - Horváth, Tar,
Halász, Varga B. - Tömnek, Csorba. Edző: Tóth Zsolt.
Csere: Tar helyett Varga T. és Pécz helyett Orsós a 64., Dobány helyett
Nagy I. a 68.. Tompek helyett Pungor a 75., Csertán helyeit Nyári a 79.
percben.
Sárga lap: Lengyel kezczésért a 35., Pécz szabálytalan szerelésért a
61. percben.
Kiállítás: Katona Pécz megütéséért a 61. percben.
Szögletarány: 11:4 (7:2)
Lengyel Antal, a Vas megyei Labdarúgó Szövetség főtitkára: A ta
vasszal még veretlen hazai csapat biztos győzelmét várom.
Szép számú közönség, ragyogó nyárias idő, és sikeres próbarúgás Len
gyel részéről. A mérkőzés jó hangulatához tehát minden adott volt. E l 
mondhatjuk, hogy a játékosok is gondoskodtak a közönség kiszolgálásá
ról. A két csapat jóvoltából jó iramú első félidőnek lehettek tanúi a nézők,
és a többet támadó hazai együttes megérdemelt egygólos vezetéssel vo
nulhatott a szünetben az öltözőbe.
3. perc: Az első hazai gólszerzési lehetőséget hiúsította meg a vendé
gek kapusa, Elekes közeli fejesét tornázta ki Bíró.
15. perc: Bognár 25 méteres szabadrúgását jó érzékkel ütötte fel ma
gasan a kapu előtt Bíró kapus, de Csertán rossz ütemben ugrott fel a
labdára, s így oda. lett a második nagy helyzet is.
27. perc: Egy pazarul irányított okos lövésnek tapsolhatott a hazai
csapat szurkoló serege. Bognár szerzett a bal oldali szögletzászlónál egy

I

labdát, melyet visszajátszott Lengyelhez. A középpályás jól vette észre,
hogy a jobb oldalon Elekes tisztán érkezik a 16-oson belülre, mértani
pontossággal ívelte eléje a labdát. Elekes tanári módon vette le a magas
labdái a földre, és állított helyzetből úgy rúgott a labda alá, hogy az a
tehetetlen Bíró kapus fölött a jobb oldali hosszú sarokban kötött ki. Ritkán
látható megoldás volt (1-0).
34. perc: A nagy kedvvel játszó Elekes a félpálya közepén szerzett
labdái, mellyel Csertánt szöktette. A csatár kisodródott a bal oldalra, de
azért szép megoldással középre tudta emelni a labdát. A labdára Dobány
és Bíró kapus ugrott fel, a kapus lelt a győztes, eltenyerelle Dobány fejéről
a labdái a mezőnyben érkező Elekes elé, aki nyolc méterTŐ] futtában
hatalmas lövést zúdított a kapura, de Bíró a földről fölpattanva a levegő
ben úszva bravúros védéssel ütötte szögletre a gólba tartó labdát.
A második félidőben sem változott a játék képe, továbbra is jó iramú
mérkőzési játszottak a csapatok, de mosl már egyre nagyobb nyomás
nehezeden a vendégek kapujára. Jó egyéni teljesítmények mellett a fo
lyamatos csapatjáték szemre is kielégíleitc a nézőket, amit a többször
felcsattanó taps is jelzett.
55. perc: Lengyel hazaadása borzolta kissé a nézőtéri kedélyeket, a
labdái ugyanis Szép kapus az ellenfélhez rúgta, de aztán sikerült szépíte
nie.
57. perc: A fiatal tehetséges jobbhátvéd. Győrvári Gábor egyéni ala
kításának köszönhetően újabb gólt lőttek a hazai kék-sárgák. Győrván
egyedül vezette fel a labdát, Péczct akarta megjátszani, de egy védőjátékos
közbelépett, a labda azonban visszapattant Győrvári Gabihoz, aki felismerte
a lehetőséget, ezért egyedül tört be a répcelaki védők között a 16-osra, maj
díszkísérel mellett nyolc méterről a jobb sarokba bombázott (2-0).
63. perc: Óriási gólhelyzet maradi kihasználatlanul. Lengyel a W
oldalon játszotta tisztára Péczct, aki Bíró kapust is kicselezte, de a löve
pillanatában elcsúszott, így az üres kapu helyett az oldalhálóba lőtte *
labdát.
d
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90. perc: A félpályáról Stiber emelte be a védők mögé a labdát, melyre
Orsós rajtolt rá és az ötös sarkáról fordulatból eresztett lövést kapura, de
a remekül védő Bíró kapus szögletre ütötte a labdát.
A mérkőzés végét jelző sípszó után a közönség vastapsa mellett vo
nultak a csapatok az öltözőbe. A taps kijárt a vendégcsapat kapusának is,
aki súlyos vereségtől mentette meg a csapalát. Természetesen a tribün
közönsége elsődlegesen a CVSE-Anlók Nyomda csapatát köszöntötte,
hiszen győzelmükkel kiharcoltnak vélték már a csapat harmadik helye
zését. Nagy öröm ez a labdarúgást szerelő közönségnek, hiszen ilyen
előkelő helyezést az NB 111-ban még celldömölki csapat nem ért el.
Gratulálunk a CSAPATNAK, amely a tavaszi fordulóban továbbra sem
talált legyőzőre. A találkozón Elekes. Bognár. Győrvári, Csákvári, Stiber
és Lengyel játéka emelkedett ki, de Szép kapus és társai is mindent
megtettek a győzelem érdekében.

Meglepő és érthetetlen volt a hazai csapat helyenkénti kíméletlen játéka.
Csak a játékvezető jóindulatán múlott, hogy teljes létszámmal térhettek
pihenőre.
9. perc: Az első óriási gólhelyzet maradt kihasználatlanul. Elekes a
bal oldalról ívelt szabadrúgást a kapu elé, ahol a nagy tömörülésből
Bognár emelkedett magasabbra, és fejelte a bal oldali kapufánál tartóz
kodó Péezhez a labdát. Pécz azonban fejes helyett lövésre várt ki, de a
labda a földet éréskor egy kissé megpattant, s így azt a csatár három
méterről rosszul eltalálva a kapus kezébe vágta.
43. pere: A második Pécz-helyzelből sem született gól. Orsós indította
Péczel egy reinek átadással, aki a 16-oson belül szép csellel elfultatta a
védőit, majd 14 méterről lövésre szánta el magát. A lövés pillanatában
azonban Pécz elcsúszott, így a kapust találta telibe, akiről a labda kipattant
Dobány elé. Dobány egy méterre a kaputól egy csel helyett ismét lőtt, de
ő is csak a kapust találta cl.
A második félidőben is folytatódott a celldömölki fölény. A Tihany
cgyütlese csak Győrvári kényszerű cseréje után vészélyeztclte Szép ka
puját, de ekkor már kétgólos előnyre telt szert a celli csapat, amiből egyet
a mérkőzés végéig megőrzött.
47. perc: Megszületett a celli
csapat vezető gólja. Remek labdával
indította Dobány Orsóst, aki a két
ségbeesetten kifutó Horváth kapus
fölölt a hálóba küldte a labdát (0-1).
53. perc: „Nem baj Karcsi, majd
a harmadik sikerül", - kiáltással
biztatta Péczet Elekes második gól
helyzetének kihagyásakor. Sajnos
nem lelt igaza Elekes Attilának,
mert hiába ugratta ki Péczet kitűnő
átadással, öt méterről Karcsi ezt is
a kapusba vágta.

Szarka Sándor, a Répcelaki S E elnöke: A látottak bizonyították, hogy
jogosan tartottunk a mérkőzéstől. Celldömölkön a lehetőségek és a játé
kosállomány most sokkal jobb, mint nálunk. Jó csapata van Cellnek, ainit
közönsége meg is érdemel. Mi, a jó őszi szezon után sok gonddal küz
dünk, most erre vagyunk csak képesek. Gratulálok a celli csapatnak a
tavaszi veretlenségéhez.
ElőmérkŐzés: CVSE-Antók Nyomda-Répcelak ifjúsági mérkőzésen a
Nyári nélkül játszó celli csapat meglepetésre pontot vesztett a lelkes
répcélakiak ellen. Eredmény: l - l ( l - l ) . A celli csapat az alábbi összeál
lításban szerepelt: BARÁTH - MÓROCZ T. - SOMOGYI, SZABÓ L.,
Mórocz R. - Vass, Szabó A. (Major), Németh, Szabó Sz. - Kunos. Csőre.
Edző: Boznánszky Gábor. Góllövő: MóroczT. Kiállítva: Csőre (két sárga
lap után).

58. perc: Elekes parádés cse
lekkel játszotta tisztára magát a
jobb szélen. Cseleivel Kársai Pétert
és Páuczéll is az őrületbe kergette,
szambázni tanította őket, majd a
futballról sem megfeledkezve a
labdát a kapu elé ívelte. A hazai
védtík nem tudtak mit kezdeni a lab
dával, az a homokon megcsúszva
pattant a bal oldalon érkező Dobány
elé, aki kapásból nagy erővel vágta a
léc alá. A gólt és Elekes produkcióját
hatalmas ovációval fogadta a celli

72. perc: Sokérintős játék ulán szerezte meg a celli csapat az újabb
gólját. Lengyel szerzett a védőktől a repcelak! térfélen labdát, majd Bog
nárhoz játszott, aki a jobb oldalon feltűnt Elekeshez passzolt. Elekes maga
elé tette a bőrgolyót, majd laposan tálalt Orsós elé, aki a kivetődő Bíró
kapust találta telibe. A kapusról kipattanó labdára a szemfüles Csertán
csapott rá, és egy szép csel után 12 méterről úgy lőtte a csapat harmadik
gólját, hogy a labda a kapufa belső lapjáról vágódott a hálóba (3-0).
80. perc: Bíró kapus védéseivel sokadszor kápráztatta el a közönséget.
Stibert buktatták a repcéi aki kaputól úgy jó 28 méterre. A megítélt sza
badrúgást Lengyel gurította le lövésre Csákvárinak, aki egyből bődületes
lövést engedett meg Bíró kapujára, de a répcelaki kapus, akár egy leve
gőtornász, robinzonáddal hárította a bal felsőbe tartó labdát. A kiütött
labdát Nagy I. szerezte meg, és az alapvonalról visszajátszott az érkező
Csákvárihoz, aki most 10 méterről futtából még crősebb lövést küldött
kapura. A közönség újra gólt kiáltott, de Bíró kapus megtréfált mindenkit,
az ötösön a levegőben úszva másodszor is megmentette kapuját a góltól.

Tihanyi Petőn SK-CVSE-Antók Nyomda 1-2 (1-2)
Tihany, 600 néző. Vezette: Halász László (Zalaegerszeg), pj. Laki,
László
Tihany: Erős - Szálai, Kársai T.. Kránitz, Sövény - Szabó, Bakonyvári. Kársai P., Szűcs - Németh, Hideghéti. Edző: Steirlein István.
Celldömölk: Szép - Győrvári, Csákvári, Bodor, Stiber - Elekes, Do
hány, Bognár, Lengyel - Pécz, Orsós. Edző: Sebestyén Attila.
Csere: Erős helyeit Horváth a 29., Kránitz helyell Pánczél a szünetben,
Hideghéti helyett Dömötör a 72., Győrvári helyeit Nagy I. a 74., Orsós
helyett Cscrna a 82., Pécz helyell Molnár a 89. percben.
Sárga lap: Kránitz reklamálásért a 4., Szálai Csákvári buktatásáért a
i2„ Bodor visszarántásért az 57., Kársai T. Pécz utolsó emberként történő
risszarántásáért az 58. percben.
Szögleturány: 4:4 (0:2)
D'úh Szabolcs, a celldömölki csapat lelkes szurkolója: Nehéz mérkőzés
vái a csapatra. A döntetlen elfogadható eredmény lenne ahhoz képest,
unit a Tihany hazai pályán eddig produkált, de a fiúkat - remélem - fűti
i vágy, hogy győzelem esetén elérhetjük akár a második helyet is. A
:sapaltől jő játékot várok.
A celli csapat részéről a várt jó játék nem maradt cl. Ennek Szabolcson
(ívül sok celli szurkoló örült a mérkőzésen. Bognár és Elekes vezérletével
i celli csapat hazai pályán is védekezésre kényszerítene az eddig valóban
ól szereplő tihanyi csapatol. A találkozó egyik nagy tétje volt, hogy
negŐrzik-e a cellick tavaszi veretlenségüket és ezzel egyült vezető pozí:iójukat a Tihany együttesével szemben, vagy sem. Az első félidőben a
lelyzelek kihagyása miatt a celli fölény gólokban nem vált lemérhetővé.

Itugnúr XuK.in kilencszeres magyar
válogatottként, magyar bajnokként,
és 2% Nlt l-es mérkőzéssel a háta mö
gött Celldömölk sporttörténetébe is
beírta nevét: a CVSE-Antók Nyomda
l a b d a r ú g ó c s a p a t á n a k kiemelkedő,
példamutató játékosaként tisztelik a
városhan. A kép etsít válogatottsága
alkalmával készült.

szurkolótábor (0-2).
75. perc: Sikerült egy szép egyéni teljesítmény után a hazai csapatnak
szépíteni az eredményen. Győrvári cseréje után szögletet végzett el a
tihanyi csapat. A belőtt labdát Lengyel fejelte ki a félpályára, ahol azt
Sövény kezelte le, és nagy lendületlel indult cl a celli kapura. A celli
játékosuk ezen a merészségen annyira meglepődlek, hogy szabad utat
engedlek a hazai védőjátékosnak, aki sorra kicselezte védőinket, és 12
méterről hatalmas dugót ragasztott Szép Tamás kapujába (1-2).
A közel negyven fokos hőség láthatóan a kissé „túlsúlyos" hazai csa
patot viselte meg jobban. Úgy tűnt, hogy a cellieknek eleinte csak a
kisméretű pályával voltak gondjaik. A gyönyörű tihanyi katlanban azon
ban ennek a pályának a megépítése sem lehetett könnyű feladat, mint
ahogyan a hazai csapat legyőzését is nagy fegyvertényként kell elköny
velniük a cellieknek. A győzelem most már végképp azt jelentette Győrből gyorsan megérkezett a hír: a Csorna 1-0-ra győzött - , hogy az
,Antók-fiúk" bronzérmesek leltek, tehát teljesítették a célkitűzést. A csa
pat minden egyes játékosa teljes erőbedobással játszott, és a jók közül is
kiemelkedett Elekes, Bognár. Dobány, Győrvári, Csákvári és Lengyel
játéka.
Aulák Zolíán, a csapat szakosztály-igazgatója: A kitűzött cél teljesíté
séhez gratulálok a csapatnak.
ElőmérkŐzés: A nagy meleg ellenére jó iramú mérkőzést vívott a két
csapat ifjúsági gárdája. Tihanyi Petőíi-CVSE-Antók Nyomda 0-1 (0-0).
Celldömölk: BARÁTH- MÓROCZ T. - SOMOGYI, NAGY, MÓROCZ
Z. - MAJOR, VASS, SZABÓ L., SZABÓ M. - KUNOS. NYÁRI. Edző:
Boznánszky Gábor. Góllövő: Kunos.
- tini -
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LABDARÚGÁS
M E G Y E I I. OSZTÁLY
A 32-33. fordulóban csapataink mumusának bizonyult a Vasvár, hisz
mind a Kemenesalját, mind a Jánosházát legyőzte.
Vasvár-Kemenesalja 2:0 (1:0) - Vasvár, 350 néző, vezette: Takács F.
Vasvár: Sály - Kiss, Púnácz, Mihályfi Z., Bősze - Balogh (Pölöskei),
Hántó, Básti, Botfa (Németh) - Babos, Mihályfi A. (Kovács). Edző: Elek
István.
Kemenesalja: Horváth - Vincze (Princzes), Sebestyén, Huszár, Dénes
(Döbröntei) - Fenyő, László (Berta), Varga, Szálai - Rúzsa, Fűzfa. Edző:
Marsai József.
Közepes színvonalú, kemény mérkőzésen sok helyzetet kihagytak a
csapatok. Góllövők: Botfa, Pölöskei. Kiállítva: Babos. Ifi: 1:3.
Vép-Jánosháza 2:1 (2:0) - Vép, 350 néző. vezette: Xirsberger (oszt
rák).
Vép: Szálai Zs. - Deres, Habda, Illés, Horváth A. - Rudolics. Soós,
Szálai L . (Buza), Bognár (Pócza) - Németh, Bolla (Németh Z.). Edző:
Szántai István.
Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács T., Varga, Rétfalvi - Horváth, Her
máim (Takács Zs.), Pintér, Lcnorics - Kiss (Verebélyi), Bors. Edző: Józsa
Sándor.
Korrekt játékvezetés mellett a hazaiak nagyobb arányban is nyerhettek
volna.
Kemenesalja-Nárai7:3 (2:1) - Vönöck, 200 néző, vezette: dr. Szabó.
Kemenesalja: Horváth - Nagy, Sebestyén, Huszár (Vincze), Dénes
(Princzes) - Fenyő (Berta), László, Varga, Szálai - Rúzsa, Fűzfa. Edző:
Marsai József.
Nárai: Németh - Norczen, Király, Frank, Szigeti (Sáfrányos) - Léber,
Hoinpasz, Velenczei, Nyul - Papp, Horváth A. Edző: Horváth Roland.
Az alacsony színvonalú játékért a második félidőben sok góllal kárpó
tolták a csapatok a közönséget. Góllövők: Rúzsa (2), Nagy, Fűzfa, Berta,
Szálai, Varga, ¡11. Horváth A., Papp, Németh. Ifi: 9:1.
Jánosháza-Vasvár 0:1 - A jánosháziak nagyon fontos 3 pontot szalasztottak cl saját otthonukban.
M E G Y E I n. OSZTÁLY
A 25-26. fordulóban rugdalták a sámlit a kicsik a nagyok alól: az Alsóság
és a Szcrgény csapata győzött a bajnokesélyes Simaság és Gérce ellen, nyílttá
téve ezzel a bajnokság végső kimenetelét. A bajnokság esélyesei között ott
van Mersevát is, de akkor már nem szabad többel botlania!
Gérce-Vúsárosmiske-Kemenesmagasi 2:0 (0:0) - Gérce, 200 néző,
vezeltc: Mészáros.
Kcincnesmagasi: Fínta - Károly, Boda, Balogh, Búzás - Molnár, Bakodi, Hérincs, Velencei - Berghoffer (Polák), Markos (Mészáros). Edző:
Szuh József.
Két szép egyéni akcióból szerzett góllal döntötte el a 3 pont sorsát a
hazai csapat. Góllövő: Berke B. (2).
Hegy fa lu-Nugysímonyi 0:0- Hegyfalu, 100 néző, vezette: Berzsenyi.
Nagysimonyi: Hegyaljai - Hajas Attila, Hajas András, Lőrinc (BenkŐ),
Molnár - Szakái, Jánossy (Czöndör), Pethő - Gosztola, Vincze (Palkovics), Asbóth. Edző: Balhási István.
A helyzetek kimaradtak, a hazaiak még az utolsó percekben is lőhettek
volna gőll, de következetesek maradlak...
Alsóság-Simaság 3:0 (0:0) - Alsóság, 150 néző, vezelte: Dani.
Asóság: Rajczi - Sárközi, Kerék, Varga, Bödöd - Tüzes, Rózsás, Herczeg - Fekete, Varga J. (Horváth), Nagy. Edző: Fenyő Miklós.
Az eredmény csak azoknak meglepetés, akik nem látták a hazaiak II.
félidei jálékát. Góllövők: Fekete (2), Nagy.
Ostffyasszonyfa-Pecöl-Hozer 1:0 < 1:0) - Ostffy asszony fa, 120 néző.
vezette: Dvorszky.
Ostffy asszony fa: Eöry - Varga, Slárics, Kiss, Simon - Vörös K., Né
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meth D. (Németh L ) , Hajba - Szabó G., Szabó Zs., Takács (CSeszkó).
Edző: Szabó Sándor.
Kemény mérkőzésen vívta ki az egygólos győzelmet az asszonyfai
csapat. Góllövő: Németh D.
Mersevát-Szergény 3:1 (1:0) - Mersevát, 100 néző, vezette: Horváth B.
Mersevát: Horváth A. - Orbán (Kovács), Győrváry, Fűzfa, Domonkos
- Molnár, Marsai, Horváth T., Csoóri - Gulyás, Somogyi (Nagy). Edző:
Nagy Csaba. '
Szcrgény: Berecz - Mező K„ Piri B., Kaisinger, Holdosi - Szabó,
Horváth I \ , Horváth B., Barna - Piri L., Mező N. (Elek). Edző: Vcrrasztó
Károly.
A mersei csapat megérdemelten nyert. Góllövők: Csoóri, Molnár,
Nagy, ill. Horváth B.
Jákfa-Alsóság 0:0 - Jákfa, 100 néző, vezette Fekete.
Alsóság: Rajczi - Sárközi, Kerék, Rózsás, Tanai - Varga, Horváth,
Tüzes, Fekete - Nagy, Bödör, Edző: Zsömlyc Zoltán.
A védekezésre berendezkedett ságiak játéka 1 pontot eredményezett
Kör isme nti-Mersevát 2:1 (1:0) - Ölbő, 100 néző, vezette: Bognár.
Mersevát: Horváth A. - Orbán, Győrváry, Domonkos (Németh A.),
Varga - Molnár (Nagy), Marsai, Horváth T., Csoóri - Gulyás, Somogyi
(Mészáros). Edző: Nagy Csaba.
Küzdelmes mérkőzésen a hazaiak meg tudták őrizni az első félidőben
szerzett előnyüket. Góllövők: Rozmán G.. Németh T., ill. Nagy.
Kemenesmagasi-Rábapaty 5:2 (2:1) - Kcincnesmagasi, 200 néző,
vezette: Gazdag:
Kemencsmagasi: Balogh - Károly, Bodor, Molnár, Búzás - Hérincs,
Bakodi, Velencei, Berghoffer - Markos, Marton (Polák). Edző: Szuh
József.
Hajlós, jó iramú mérkőzésen a vendégek is jól játszottak.
Nagysimonyi-OstrfyassTonyfa 0:2 (0:1)
KÖRZETI BAJNOKSÁG
Hegyhát SE-Egyházashetye 2:5 (2:2) - Sótony, 80 néző, vezette:
Berzsenyi. Góllövők: Toldi, Joó, illetve Csókás (3), Lórántffy, Görög.
Csönge-Kenyeri 2:7 (0:3) - Csönge, 150 néző, vezette: Mesterházy.
Góllövők: Horváth Zs., Heller. ill. Csordás, Svcdics (2-2), Szabó, Bogdányi R., Módos.
Nemesktocs-Boba 1:1 (1:1). - Ncmeskoes, 200 néző, vezelte: Kovács.
Góllövők: László, ill. Legli.
Izsákfa-Sitke 2:0 (0:0) - Izsákfa, 110 néző, vezette: Pajor. Góllövők:
Horváth I., Soós.
Egyliózashetye-Nemeskocs3:l (1:1) - Egyházashetye, 100 néző, ve
zette: Mesterházy. Góllövők: Görög, Takács L„ Szabó, ill. Szabó.
Uohu-Csönge2:5 (1:3) - Boba, 120 néző, vezette: Magyar. Góllövők:
Porkoláb K.. Horváth I., ¡11. Németh (4), Horváth Zs.
Kenyeri-Izsákfi] 1:3 (0:2) - Kenyéri, 150 néző, vezette: Mészáros.
Az izsákfaiak ezen a mérkőzésen bebizonyították, hogy nem véletlenül
végezlek a tabella 2. helyén. Góllövők: Kövi, ill. Horváth P., Horváth I.,
Biczó.
V.L.

Második az Eötvös
Június 7-én Celldömölkön
rendezlek a kézilabda egyik
diákolimpiai elődönlőjét.
Az Eötvös iskola tavalyi baj
nok fiú esapala ezúttal egy kor
csoporttal feljebb, a 7-8. osztá
lyosok között szerepelt. Az egy
kivétellel 7. osztályosokat felvo
nultató csapatot nem sokkal a

döntő előtt súlyos érvágás érte:
megsérült egyik kulcsembere,
Grebenár Gábor. A csapat - bár
nem jutóit tovább, egygólos ve
reséget szenvedett a győriektől ragyogóan helytállt.
Végeredmény: 1. Győr, 2.
Eölvös, 3. Bp. Móra.
V. L .
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