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Ünnepi megemlékezések 
március 15-én 

Március 15-én (hétfőn) de. 10 órakor 
ünnepi istentisztelet a celldömölki református templomban 
este 6 órától 
Fáklyás felvonulás és ünnepi megemlékezés az 1848-49-es for

radalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére 
Kérjük városunk polgárait, hogy csatlakozzanak a felvonulókhoz 

és ünnepeljünk együtt!! 
Gyülekezőhelyek: József A. utca-Bartók utca kereszteződésénél, 

valamint a Berzsenyi Dániel Gimnázium előtt (felsorakozás 17.30-tói 
18 óráig) 

A megemlékezés helyszíne a Kemenesaljái Művelődési Központ 
előtti tér, időpontja 18.30 óra 

Az ünnepség után megkoszorúzzák Virághalmi Ferenc honvéd
százados sírját és a Széchenyi-doinborművet 

Mindenkit tisztelettel meghívnak és várnak a szervezők! 
* 

Alsóságon faluünnepély március 12-én, pénteken délután 15 órától 
a tornacsarnokban. Ezt követően koszorúzás 

Telefonok - ajándékba 
A közelmúltban Westcl mobilte

lefonnal gyarapodott az alsósági 
körzeti orvosi rendelő és a Berzse
nyi Lénárd Által ános Iskola. A rá
diótelefonok nem érintették a két 
intézmény költségvetését, ugyanis 

ajándékba kapták azokat. A mo
bilkészülékeket és egy-egy ingye
nes előfizetői kártyái Szalui Attila, 
a Westel területi igazgatója adta 
át. 

- V L -

Bemutatkozott a Sághegy királynője 

Honismeret, borismertetővel 

A celldömölki honismereti szakkör legutóbbi összejövetelén Fe
hér Tamás borosgazda tartott ismertetőt a kísérleti telepén ter
mett borfajtákról - természetesen kóstolóval egybekötve. A tíz 
borfajta megismerése közben értékes ismeretekhez jutottak a 
szakkör tagjai. A végén „csattant az ostor": Fehér Tamás bemu
tatott egy rendkívül kellemes borkeveréket, amit az elmúlt idő
szakban kísérletezett k i , és stílusosan a Sághegy királynője nevet 
adta neki. V.L. 

^ ^ m r n r r m r f 

Celli fiú népdalos sikere Mohácson 
A busójárás idején minden esz

tendőben megrendezik Mohácson 
a Schncidcr Lajos nepda Így űj tőről 
elnevezett népdaléneklő versenyt. 
Ezen mindig részt vesznek vasi fia
talok is. Közülük korábban az al
sósági Kéri Katalin, Minárcsik 
Barbara és Varga Margit szerzett 
tekintélyt Celldömölknek előkelő -
közlük első - helyezésekkel. Most 
a sort egy fiú, Németh Mátyás, a 
Berzsenyi Gimnázium 6/1. osztá

lyos tanulója folytatta, aki az előző 
tanévben a Gáyer iskola padjait 
koptatta. Énektanára Hegyi Gabri
ella volt. 

Dr. Ilérdiné Stipkovits Ildikó, 
a gimnázium éncktanára már a tan
év elején felfedezte a fiú kiváló 
adottságait. Miután Bánhidi Eszter
rel, az Ádám Jenő Zeneiskola ma
gánének tanárával konzultált, úgy 
döntött, hogy Matyival valóban ér
demes lesz komolyan foglalkozni. 

- Ildi nénitől kazettákat kaptam, 
ezeket hallgattam, tanulmányoz
tam, énekelgettem. Valójában ez 
töltötte ki a téli szünidő jó részét -
emlékszik vissza Matyi a felkészü
lés időszakára. 

Miután nyilvánvaló lett, hogy a 
megyei verseny alapján ő utazhat 
Mohácsra a fiú I . kategóriában, va
lóban intenzív lelt a felkészülés: 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Hogyan készül a város 
a millenniumra? 

Azért, hogy a címben feltett kér- zottsága terveibe. A tervezet tar-
désről tájékoztathassuk olvasóin- talmazza műemlék, illetve mucin
kat, betekintést nyertünk Celldö- lék jellegű épületek felújítását, 
mölk Város Millenniumi Emlékbi- (Folytatás a 2. oldalon) 

147 milliós hiány nehezíti 
az önkormányzat működését 
Amint az várható volt, hossza- egymás mellett és egymás ellen, 

dalmas vita bontakozott ki a kép- hiszen az önkormányzat működési 
viselő-testület legutóbbi ülésén. feltételei egyre nehezebbé válnak. 
Érvek és ellenérvek sorakoztak fel (Folytatás a 2. oldalon) 
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Celli fiú népdalos sikere Mohácson 
(Folytatás az l. oldalról) 
napi másfél órát gyakorolt a tanár
nőjével. Ebben az időszakban sok 
hasznos tanácsot kapott édesapjá
tól, aki fafaragó művész, van tehát 
érzéke a népi kultúrához. 

- Húsz népdalt, közlük 5 Vas 
megyeit kellelt ludni előadói szin
ten, ez volt a követelmény - kap
csolódik a beszélgetésbe Slipko-
vics Ildikó tanárnő, aki láthatóan 
örül tanítványa sikerének. - Mos
toha időjárási körülmények között, 
9 órás utazással jutottunk el Mo
hácsra, ahol egy nagyszerűen szer

vezett verseny részesei leheltünk -
mondja. 

- Az olt lévő srácokkal jól 
összebarátkoztam, így nem érez
tem igazán, hogy ellenfelek va
gyunk. Ez azért volt fontos, mert 
ennyi ember előtt, ilyen szinten 
még nem léptem fel, 

-A repertoárodban lévő 20 nép
dal közül melyeket kelleti elénekel
ned? 

- A döntőben két vasi népdalt, a 
Subri Jóska híres betyár, és az Új 
esztendő, vígságszerző... kezdetűt 
kérte a zsűri. 

- Mikor tudtad meg, hogy har
madik lettől? 

- Ez csak a gálaesten derült ki. 
Nagyon-nagyon örültem, de nem 
csak én, a tanárnő is... 

- Mivel ajándékoztak meg a ren
dezők a szép szereplésért? 

- Egy népi mázas köcsög, egy 
sétálómagnó és egy oklevél volt a 
jutalmain. 

- És az iskolától mi érkezett? 
- Sok-sok gratuláció, és egy 

igazgatói dicséret. 
- Hogyan tovább, Matyi? 
- Nem is tudom. Valószínű

leg műszaki pályát választok majd. 
A népdaléneklés hobbi marad. Ildi 
nénivel már megbeszéltük, hogy 
bővíteni fogjuk a repertoárt. A nyá
ron részt veszek egy népzenei tá
borban is. Ildi néni ezt azért tartja 
fontosnak, hogy otthonosan mo
zogjak ebben a közegben... 

A tanárnő erről így vall: 
- Matyi pillanatnyilag valóban 

nagyon jó adottságokkal ren
delkezik a népdalénekléshez. Sike
re teljesen megérdemelt, de még 
mutálás előtt áll. Hogy ez meddig 
fog tartani, és milyen változásokat 
hoz, most nem tudhatjuk. Remé
lem, hogy a jövő még sok szépet 
és jót ígér számára. Völgyi L. 

Hogyan készül a város a millenniumra? 
(Folytatás az I. oldalról) 
amelyekhez a programok kapcso
lódnak, a programokat, valamint a 
millennium alkalmából tervezett 
kiadványokat. A tervezetben sze
replő felújítások, programok és ki
adványok előállításának összköltsé
ge meghaladja a 170 milliót, amihez 
pályázal úlján kíván hozzájutni az 
önkormányzat. A teljes programot 
leheletlen volna ismertetni, nem is 
célunk. 

A tervek közölt első helyen sze
repel az egykori dömölki bencés 
apátság templomának (romtemp
lom) felújítása, környezetének 

rendbetétele. Erre a helyszínre ha
láron túli magyar színházak bemu
tatkozását, találkozóját tervezik 
2000 nyarán. 

Számos program helyszíne lesz 
a bencés rendház (polgármesteri 
hivatal) épülete, aminek külső fel
újítása ugyancsak a pályázatban 
szerepel. Ide tervezik a Szent Be
nedek rendi apátságok és kolosto
rok nemzetközi találkozóját 2000 
nyarán, a Mária-k egy helyek orszá
gos találkozóját szeptember 12. és 
16. közölt. Szerepel még az elkép
zelések között AVE MARIA-kon¬
cert a kegytemplomban, valamint 

kiállítás Mária a képzőművészet
ben címmel. 

Ugyancsak a pályázat része a 
Mária-kegytemplom orgonájának 
felújítása. Az orgona újraszcntelését 
2000. augusztus 20-ára tervezik. 

2000. május utolsó vasárnapján 
millenniumi emlékparkot szándé
koznak létrehozni a Mikes lakóte
lepen, a program a testvérvárosi 
kapcsolatok révén nemzetközi 
gyermek-, illetve ifjúsági találko
zóval lenne egybekötve. 

A millenniumra tervezeit kiadvá
nyok sorában szerepel a több szer
ző állal szerkesztett Tanulmányok 

Celldömölk történeléből és a Keme
nesalja Életrajzi Gyűjtemény ki
adása, valamint az Alsósági Evan
gélikus Egyházközség története. 

A pályázat részét képezi a Tria
noni kereszt rendbetétele, az ottani 
utak kiépítése, az emlékkereszt 
megvilágítása, és számos, a Ság
hegyhez kötődő rendezvény is. 

Cikkünkben felsoroltak tehát 
korántsem tartalmazzák a rendez
vények teljes keresztmetszetét. Ez 
nem is állt szándékunkban, részint 
mert a rendezvénysorozat időpont
ja még egy kicsit távolabb van, 
másrészt pedig ezek megvalósítása 
jelentős mértékben függ attól, hogy 
a beadott pályázat mennyire lesz 
eredményes. Völgyi L. 

147 milliós hiány nehezíti az önkormányzat működését 
(Folytatásai I . oldalról) 

A képviselő-testület ülését köz
meghallgatás előzte meg. A celldö
mölki lakosok közül viszonylag 
kevesen éllek azzal a lehetőséggel, 
hogy ügyes-bajos dolgaikat el
mondják ezen a fórumon. 

Akik elmentek és elmondták a 
véleményüket, azok az utak állapo
tát kifogásollák. 

Az egyik hozzászóló az Árpád 
utcai helyzetre hívta fel a képvise
lő-testület figyelmét, kifogásolva 
az utca rossz állapotát. A területi
leg illetékes képviselő válaszában 
lürelmct és megértést kért. Az ön
kormányzat ugyanis tisztában van 
az ilyen jellegű hiányosságokkal, 
de a pénzügyi lehetőségek megha
tározzák a munka ütemét és mene
tét. Az Árpád utca aszfaltozási 
munkáira ígéretet tett a képviselő: 
„A csatornázási munkálatok mel
lett az útburkolat rendbetétele is 
megtörténik a '99-es esztendőben" 
- mondta. 

Több lakossági hozzászólás 
nem voll, ezért a képviselő-testület 
tagjai fogalmazták meg vélemé
nyüket a pénzügyi tervezetről. 

Fehér László képviselő - a vá
lasztópolgárok véleményét össze
gezve - sürgette a városi uszoda 
építésének tervét. Mint mondta: Az 
Apáczai Kiadó ügyvezetőjétől, 
Esztergályos Jenőtől érkezeit tíz
millió forintos felajánlás meggyor
síthatja a tervező és szervező mun
kát. További előrelépést jelentene, 
ha létrejönne az a vállalkozói fó
rum, melyet szintén a felajánló 
kezdeményezett. Erre a cégveze
tők kapnának meghívást. Tisztább 
képet lehetne kapni arról: ki, 
milyen összeggel tudja támogatni 
az uszoda megépítését. „Még 
nagyobb támogatottságot élvez
ne az építkezés, ha nem tan
uszoda épülne, hanem látogalhaló 
lenne a nagyközönség számára is -
fejezte be hozzászólását a képvi
selő. 

Erdélyi Antal - a sági részön
kormányzat vezetője - aggodalmá
nak adolt hangot: szabad-e egy 147 
milliós hiánnyal küszködő Önkor
mányzatnak ekkora építkezésbe 
kezdeni. „Hiszen egy uszodát nem 
csak felépíteni, de üzemeltetni is 
kell." 

Makkos István válaszában azt 

mondta: Tudomása szerint a fel
ajánlás feltételei közöli szerepelt az 
is, hogy ne csak a gyerekek által 
használható uszoda épüljön a vá
rosban, hanem a nagyközönség 
számára is megfelelő. (Ez a me
dence nagyságától és a víz mélysé
gétől függ.) Amennyiben a föl
ajánlásokból, pályázati pénzekből 
már jól látható lesz, hogy az épít
kezést meg lehet kezdeni, illetve be 
lehet fejezni, akkor az önkor
mányzat a hiányzó összeget ki fog
ja gazdálkodni - mondta a polgár
mester. 

Élénk vílát váltott ki két képvi
selőjavaslata. Somogyi Gyula és 
Fehér László indítványozta: a kép
viselők mondjanak le tiszteletdíjuk 
emeléséri)], illetve mondjanak le 
teljes egészében erről az összegről. 
„Személyes példamutatásra lenne 
szükség" - mondta Somogyi Gyu
la. 

Több képviselő ellenérvként így 
fogalmazott: Mindenki maga dönt 
a képviselői tiszteletdíjakról: arról 
is, hogy fölveszi-e, és ha igen, mire 
használja föl, illetve mire ajánlja 
föl. Erről az összegről lemondani 
lehel, de ez nem segíti ki az önkor

mányzatot - fogalmaztak a hozzá
szóló városatyák. 

Ezt követően Limpár József ja
vaslatot telt a polgármester költ
ségtérítési díjának emelésére: a ja
vasolt 7 ezer forintot, 17 500-ra mó
dosítanák. 

A képviselő-testület elfogadta 
ezt az indítványt. Elfogadta továb
bá azt a - március elsejétől hatály
ba lépő - rendeletet is, miszerint: a 
városi képviselőket havonta 28 
ezer forint tiszteletdíj illeti meg. Ha 
a képviselő egy bizottságnak a 
tagja, 7 ezer, ha keltő vagy több 
bizottságnak a tagja, 14 ezer fo
rint a tiszteletdíja. A bizottsági el
nökök havonta 50 ezer forintot 
kapnak. 

Ezután Futó István könyvvizs
gáló kapott szót. Összegzésében el
mondta: ,Az önkormányzat által 
tervezett bevételek reálisak, telje
síthetőek, megfelelnek a jogszabá
lyi előírásoknak. A megvalósítás 
során azonban tekinlettel kell lenni 
arra is, hogy az adott év költségve
tési hiánya kedvezőtlen hatással 
van a következő évek gazdálkodá
sára." 

Németh I. 
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Március 15-e: 
a magyar szabadságakarat ébrentartásának forrása 

Mohács - a pusztulás, a szétdaraboltság, 
a futás, a jajgatás és a halál - után történt. 
A Balkán hadi útjain magyar rabok ezreit 
terelték a janicsárok Ázsia rabszolgapiacai 
felé. Magyarország, a középkori Európa 
egyik legerősebb állama Összeomlott, ide
gen hódítók áldozatává lett. Azóta százado
kon át vívta szabadságharcait az életért, a 
megmaradásért. Szabadságharcait a törté
nelem során mindenkor a visszafoghafatlan 
s a megtörhetetlen szabadságvágy robban
totta ki. 

Ez történt ¡848. március 15-én: az élő, 
egészséges függetlenség és szabadságvágy 
tört fel forró lávaként a nemzet lelkéből, 
szívéből. A korabeli tudósítás erről így tesz 
tanúságot: „Az újabb mozgalmak árja min
denfelé elhalott, felébresztő a magyar elem
ben szendergett óriás-erőt, s a múltját szé
gyenlő nemzet látva a közel veszély nagysá
gát, nemes elszántsággal lép ki a tevékeny
ség terére, hogy megmutassa a világnak, 
miszerint a magyar elég erőt érez magában 
inkább dicsőén meghalni, mint szolgai fő
hajtással gyalázatos életet vásárolni." Ez
zel is igazolta Kossuth szavait: „Az a nép, 
amelyik adott történelmi pillanatban nem 
áll föl tömegben a köztereken, később nem 

talál menedéket a történelem elől otthonai
ban." 

Ebben a forradalomban nemzeti egység 
születeti a közös cselekedetre, és a nemzet 
egy akarattal, szilárd határozottsággal tö
kéletesen kifejezte igényét s vágyát a füg
getlenségre és a korszerű európai életfor
mára. 

A vágy visszafoghatatlanul felszabadult, 
és azonnali cselekvéssé változott. A szó és 
a tett egységének megrendítően gyönyörű 
pillanata az a március 15-e a magyar tör
ténelemben, amikor kivételes erkölcsi-szel
lemi erők sűrűsödtek össze a nemzet tagja
inak szívében és lelkében. S lett mindez a 
nemzeti tudatformálás eleven hatóerejű 
egyetemes jelképe a szabadságnak és a füg
getlenségnek, amit a magyarság máig a lel
kében hordozott és megőrzött szívében, hi
ába akarták kiölni belőle és helyébe más 
szellemiséget beplántálni. 

Az 1848. március !5-ét követő szabad
ságharcban megfogalmazott eszmények 
mértékként kell álljanak a mai nemzedékek 
előtt is! Akkor Petőfi azt mondotta: „Ismét 
magyar lett a magyar.'" Vörösmarty szerint: 
„Hazánkat újra meg kell váltani!" Ma 
mindkét szívből fakadt megállapítást érvé

nyesnek fogadhatjuk cl és élhetjük meg?! 
Mai fásult, bukott, eszméktől agymosott ma
gyarok, eszméletlen s megalkuvó magyarok 
és hittől eltántorított, erkölcsi züllésben tán
torgó nemzedékek! 

Vissza kell térni az örök március 15-e 
Örök, áldott, megújító szelleméhez! Emlé
kezni! Befogadni! Újra élni! Mert a nemzet 
közös emlékezet és közös akarat a szebb, a 
boldogabb életre és jövőre. A magatartást 
Ady adja meg, a tűz, az élet, az ifjúság, a 
forradalom, a szabadság összekapcsolásá
val: 

„De TŰz és Tűz, én ifjú testvéreim. 
Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni. 
Az Elet szent okokból élni akar 
S ha Magyarországra dob ki valakit, 
Annak százszorta inkább kell akarni." 

Latinovics Zoltán ezt a strófát térden áll
va mondta el az 1970-es évek elején! 

Ilyen alázattal, áhítattal és szent akarás
sal ünnepeljük újra 1848. március 15-ét! 
Legyen ez az élet s Magyarország újbóli 
megváltásának forrásává! 

Nádasdy Lajos 

ÉRTESÍTEM TISZTELT BETEGEIMET, HOGY 
REUMATOLÓGIAI-BELGYÓGYÁSZATI 

SZAKORVOSI RENDELÉSEMET 
Celldömölkön a Hunyadi u. 18. alatt 

minden szerdán 14 óra 15 perckor kezdem. 
Előjegyzés nem szükséges. 

Időegyeztetés a 06-209-625-723-as telefonon. 
Dr. Oblidál Zoltán 

MEGNYÍLT 

a celldömölki 
Szent Márton Patika 

Celldömölk, Sági u. 3. (a kilencemeletes mellett) 
Tel.: 95/420-333 

ENGEDMÉNYES VASÁR 
AZ ÁFÉSZ 5. SZ. VAS-MÜSZAKI 

BOLTJÁBAN 
Celldömölk, Dr. Géfin L . tér 5. 

Telifax: 95/420-015 

Husqvarna láncfűrész: 
H 340 71 000 Ft 
H 51 86 875 Ft 
H 40 66 400 Ft 
Partner 36 47 700 Ft 

S1ESTA gázkályha 4,5 kW: 16 500 Ft 
MTB kerékpárok 16 990-38 000 Ft-ig 
A kerékpárokat igény szerint felszereljük. 

KISKERTTULAJDONOSOK FIGYELEM! 
1999. évi vetőmagok és virágmagok 

nagy választékban kaphatók: 
Színes tasakos 42 Ft 
Borsó (25 dkg) 75 Ft 
Dughagyma 25 dkg 156 Ft 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
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SZM-bálok, továbbtanulás, iskolaválasztás 

Körkérdés igazgatóknak, szülőknek 
Több szempontból is fontos és eseménydús hónap volt a február a celldömölki 

oktatási intézmények számára. Lezajlottak az általános iskolák SZM-báljai, és a 
továbbtanulási jelentkezési lapokat is postára kellett adni a hónap végéig. Az Új 
Kemenesalja körkérdést intézett az iskolavezetőkhöz, hogyan vélekednek az iskola
bálok eredményességéről. Eközben persze a továbbtanulásról is szó esett. 

A Szent Benedek Általános Iskolában 1-5. 
osztályos korú gyerekeket oktatnak, így ott 
még nem esedékes továbbtanulásról beszélni, 
de bált ők is tartottak. Czupor Attila igazga
tó a következőket mondta el: 

- Számunkra az iskolai SZM-bál azért je
lentős, mert ez egy olyan alkalom, amikor a 
szülők, a gyerekek és a pedagógusok együtt 
szórakozhatnak, beszélgethetnek. A gyere
keknek kiemelkedően fontos ez az esemény, 
mert műsoruk bemutatása - melyre nagy lel
kesedéssel készültek - sikerélményt nyújt. 
Mindezek mellett iskolánk számára a bál 
anyagi bevétele csak másodlagos szempont 
lehet. A pénzt az SZM a tankönyvbeszerzés 
költségeinek csökkentésére, különböző tábo
rok támogatására és a csekély tárgyi feltétel 
növelésére fordítja. Annak ellenére, hogy bá
lunkat a kőszegi buszkalasztrófára tekintettel 
egy imádságos szertartással éjfél előtt befe
jeztük, az összejövetel mindenképpen sike
resnek mondható. 

Rozinán László, az Eötvös Loránd Álta
lános Iskola igazgatója az elmúlt hét év leg
sikeresebb báljának tartja a február 6-ait. 

- Ezek a bálok mindig valamilyen emberi 
többletet nyújtanak. Nagyon jó a szülőkkel 
találkozni, többségükkel csak ilyenkor tu
dunk kötetlenül beszélgetni. Az idei músor 
nagyon jól sikerült, a tetszési indexe magas 
volt. Hogy mire költjük a báli bevételt? Az 
egész eves színvonalas gyermekprogramok
ra, például az Eötvös-túrára, az éneklő osztá
lyok versenyére, az Eötvös-kupák lebonyolí

tására, az Eötvös fizikaversenyre, az egész
ségnevelési napra stb. Lesz az idén egy ki
emelt programunk is: az 1848-49-es emlék
nap. Szeretnem megköszönni az SZM támo
gatását, és nagyra értékelem, hogy a kitűnő 
tanulók is az SZM-től kapják a tanév végi 
juta lomkönyveket. 

A továbbtanulásról az igazgató így nyilat
kozott: 

- Alapvetően sajnálom a középiskolákat. 
Ez az új lehetőség, hogy egy tanuló három 
helyre is elküldheti a jelentkezését, némileg 
bonyolultabbá teszi a rendszert. Úgy érzem, 
tanulóink tudásuknak, képességeiknek meg
felelő oktatási intézményeket választottak, a 
nevelők jól irányították a diákokat. A papíro
kon szinte minden iskolatípus jelen volt a né
met kél tannyelv út ől a pék-cukrász-vendéglá
tóig. A többség érettségit adó iskolába jelent
kezett, tehát dominálnak a szakközépiskolák, 
technikumok, gimnáziumok. 

A Gáyer Gyula Általános Iskola igazgató
ja, Bakó István a következőképpen nyilatko
zott terveikről: 

- Mi az iskolabál bevételéből szeretnénk 
egy kerékpártárolót és egy játszószobát kiala
kítani és az iskolarádiót felújítani. A kerék
pártárolót az iskola udvarán alakítanánk ki, 
mert a tanulók, miután 6. osztályban letettek 
egy vizsgát, biciklivel is jöhetnek iskolába. 
A játszószobát különböző játékokkal szerel
jük fel, és fő funkciója terveink szerint az 
lesz, hogy megkönnyítse az óvoda és az is
kola közötti átmenetet, álszokást a délutánon

ként ott tartózkodó alsósoknak. Ezenkívül 
enyhíti majd a jelenleg is többfunkciós 
könyvtár terheltségét. Az iskolai hangosbe
mondó-rendszer felújítása azért fontos, mert 
tervezzük, hogy a gyerekek saját iskolarádió-
músort csinálhassanak. 

A továbbtanulásról a felelős, Tulok Gab
riella tájékoztatta újságunkat: 

- A GáyerbŐl 46 nyolcadikos tanuló 73 
lapját küldtük el, és két tanulónk már felvételt 
is nyert a választott középiskolába előfelvé
telije alapján. 16-an a celli gimnáziumban, 
23-an pedig a műszaki szakközépben szeret
nék folytatni a tanulmányaikat. Á legnépsze
rűbbek ezek után a kereskedelmi és műszaki 
intézmények, mint például a szombathelyi 
Puskás és Savaria Szakközépiskolák. Leg
több végzős diákunk a megyehatáron belül 
marad majd az elkövetkező években, de né
gyen Győrbe, illetve Pápára is beadták a je
lentkezésüket. Az eltérő tantervű tagozatról 
két diák tanul tovább. 

Az alsósági Berzsenyi Lénárd Általános Is
kola bálbevételéről Győri Elemérné, az 
SZM vezetőségének tagja számolt be: 

- Az idei bálon ís érződött, hogy a csalá
doknak egyre kevesebb jut szórakozásra. A 
bálból befolyt összeget - mint eddig mindig 
- az idén is a gyerekekre fordítjuk: a gyerek
napi meg vendégelésre, az év végi jutalom-
könyvek megvásárlására, a sportol tatásra 
(idén talán jut úszótanfolyamra is) és a neu-
daui testvérkapcsolat ápolására. Ez utóbbival 
a nyelvgyakorlás lehetősége is összefügg, 
mert tanulóink minden évben kiutazhatnak 
Ausztriába, hogy közelebb kerüljenek a né
met nyelvhez. 

A továbbtanulásért az iskolában Skrtba 
Zsoltné a felelős: 

- Tizenhatféle középiskolába küldtünk el 
továbbtanulási nyomtatványokat ebben az 
évben. Tizenhárom tanuló valamilyen gimná
ziumba, tizenhármán szakközépiskolába, t i 
zennyolcan pedig ipari szakmunkásképzőkbe 
jelentkeztek. Kovács Nóra 

Melyek az Ön szempontjai? 
Nyílt napok, szülői tájékoztatók, beíratás. Áprilisban a szü

lők eldöntik, mely intézménybe íratják a gyermekeiket. Nagy
csoportos óvodásuk szüleit kerestük fel a kérdéssel, mi befo
lyásolja az iskolaválasztásnál, milyen szempont szerint vá
laszt iskolát gyermekének? 
Earkasné Szakáts Anita (Sá

gi Úti Óvoda): 
Gyermekem iskolaérett, mégis 

szeretném még egy évig vissza
tartani az iskolából, mert erre le
hetőség van. Jövőre attól függő
en választunk iskolát, hol fogok 
dolgozni. Amennyiben Cellben 
lesz a munkahelyem, akkor oda, 
ha itthon maradok, akkor ide íra
tom. Véleményem szerint nincs 
akkora különbség az iskolák kö
zött. 

Ferencz József (Mikes Úti 
Óvoda): 

Két éve, a nagyobbik fiam be
iskolázásánál meghallgattam az 

iskolák bemutatkozását. A taní
tók elmondták elképzeléseiket, 
és a választott iskola, tanító fel
készültebb volt, nünt a többi. M i 
vel az idősebbik Fiamnál mind az 
iskola, mind a tanító bevált, a ki
sebbiket is oda fogom íratni. 

Gelesistné Csupor Emőke 
(Koptik Úti Óvoda): 

Én is ebbe az iskolába jártam, 
és bár ugyanazok a tanárok, akik 
engem tanítottak, már nincsenek 
ott, ismerem a pedagógusokat, 
tudom, hova kerülnek a fiaim. 
Meghallgattam az idősebb gyere
kek szüleinek a véleményét is. 
Fontos szempont az is, hogy le

het nyelveket, számítástechnikát 
tanulni, ez a gyerekek előnyére 
válik. 

Hanzl Istvánné (Vörösmarty 
Úti Óvoda): 

A nagyobbakat akkoriban 
sport tagozatra javasolták, asze
rint választottunk iskolát. A kicsi 
valószínűleg követni fogja a test
véreit, hiszen már ismeri a he
lyet, a tanárokat. Számít az is, 
hogy az ovis társak hova jelent
keznek, és az is, hogy a hagyo
mányos módszerrel való olvasás
tanítást szeretnénk választani. 

Herbath Csaba (Vörösmarty 
Úti Óvoda): 

Szimpatikus az általunk vá
lasztott iskola, az ismeretségi 
körben jó a visszhangja az ott fo
lyó tanításnak és nevelésnek, jó 
híreket hallunk az iskoláról. Szá
mít az is, hogy én is ebbe az is
kolába jártam, de fontosabbnak 
tartoni, hogy itt nemcsak egy te

rületre összpontosítanak, hanem 
több mindennel foglalkoznak, jó
val agilisabb emberek vannak itt 
mindenféle téren. 

Kondlcsné Gersel Rita (Vö
rösmarty Úti Óvoda): 

Bár Ságon lakunk, oviba is 
Cellbe hozzuk be a gyereket, hi¬
szen mindketten itt dolgozunk, 
egyszerűbb együtt közlekedni. A 
sport miatt választunk iskolát. 

Kovács Dávid Györgyi (Vö
rösmarty Úti óvoda): 

Mivel a gyerekek mozgéko
nyak, a sporttagozat miatt válasz
tottunk a nagyobbiknak iskolát, 
aki már negyedikes. A kicsit is 
eszerint fogjuk beíratni, szeret
nénk, ha ugyanahhoz a tanítónő
höz kerülne, mint a nagyobbik. 

Némethné Kutasi Valéria 
(Koptik Üti Óvoda): 

Az iskolaválasztásnál számít 
az, hogy én és a férjem hova 



J 1999. MAKC1US 11. U J I V E < l V l E , l Y I L d A L J A 

jártunk iskolába, mit hallok a 
már olt tanuló gyerekek szüleitől. 
Az is fontos, hogy tagozaton le
het nyelvet és informatikát ta
nulni. 

Orbánné Obráz Katalin (Mi
kes Úti Óvoda): 

A lányomat is oda íratom, aho

vá a bátyja jár, sőt ugyanahhoz a 
tanítónőhöz szeretném adni, aki 
a fiamat is tanítja. Számomra 
meghatározó a tanítónő szemé
lye, aki megértő, mindig a gye
rekek mellett van. Eddig elé
gedett vagyok az iskolával, és 
úgy hallom, az itt végzett tanulók 
később is jól megállják a helyü
ket. 

Sebestyén Sándorné (Evangé
likus Egyház Keresztyén Óvo
dája): 

A nagyobbik fiamnál megláto
gattam a nyílt napokon mind a 
három iskolát, és szimpatikus 
volt az, ahol szellemileg, lelkileg 
is foglalkoznak a gyerekekkel, 
megbeszélik a problémákat. Két 
fiam jár már oda, idáig elégedett 

vagyok, nem bántam meg. A ki
csi is követni fogja a bátyjait. 

Takács Lászlóné (Sági Úti 
Óvoda): 

Egyrészt ez az iskola van a 
legközelebb hozzánk, másrészt 
ide jártam én is, a család tagjai is 
itt tanultak vagy tanulnak. Ismer
jük a tanárokat is, ezért választ
juk ezt az iskolát. 

A jubiláló város kitüntetettje 

Dr. Koltai Jenő esperes-plébános 
Celldömölk Város Önkormányzata a 

városavatás 20. évfordulója alkalmából 
Celldömölk Városért Érdemérem és 
Celldömölk Városért Emléklap kitünte
téseket adományozott. A kitüntetettek 
közül ezúttal dr. Koltai Jenő katolikus 
esperes-plébánost mutatjuk be olvasó
inknak. 

1944 márciusában született Szombathe
lyen, a város bombázásakor nyolc hónapos 
volt. A szülői házra is bomba hullt, a romok 
alól mentették ki. Négyéves kora óta készül 
papnak, a domonkos templomban minisztrált 
gyermekkorában. Középiskolai tanulmányait 
a Nagy Lajos Gimnáziumban kezdte, de 
1960-ban tizenegy társával egyült koholt vá
dak alapján eltanácsolták a gimnáziumból. 
Két héttel az év vége előtt került át a sárvári 
gimnáziumba, a 3. osztályt is ott végezte el, 
majd a győri bencés gimnáziumban érettsé
gizett. 1967-ben végzett a budapesti Közpon
ti Hittudományi Akadémián, majd pappá 
szentelése után, 1968-ban doktorált Újszövet
ségből. Kél évig Dél-Zalában, Pákán és Sze-
pezdneken volt káplán, majd Szombathelyen 
lett püspöki szertartó, levéltáros és könyv
táros. Könyvtáros és levéltáros diplomát is 
szerzett, ekkor már tudományos munkatárs
ként dolgozott. 

1975-ben került Kemenesaljára, Izsákfa és 
Boba lelkészi teendőit látta el, majd 1982. 
november 1-jctől Celldömölk-Alsóság plébá
nosa. 

- Először furcsa volt a püspöki misék után 
- ahol 8-10 ezer ember vett részt - , hogy a 
kis falvakban 300-500 hívő jelent meg -

mondja a plébános. - A hivatás szólít, min
den körülmények között helyt kell állni. Sze
retem az embereket, itt Ságon már a második 
generáció nő fel, akiknek hittant tanítok. Név 
szerint ismerem a szülőket is, a gyerekeket 
is. Minden nap délelőtt és délután is oktatok 
hittant Ságon, Bobán és Izsákfán, óvodákban 
és az iskolában. Jelenleg egyedül foglalko
zom a gyerekekkel, volt munkatársaim, kép
zett hittantanárok elköltöztek, de az óvodás 
gyerekeknél van segítségem. 

Jó a kapcsolata más felekezetek lelkésze
ivel is. Bobán volt még lelkész, amikor egy 
bérmáláskor a hívek felvetettek, hogy hívják 
meg az evangélikus lelkészt is. Bár az ottani 
lelkészt már nyugdíjazták, sági működése 
alatt is sikerült mindig megbeszélni a gondo
kat és az örömöket az evangélikus és a refor
mátus lelkésztársaival. Felekezeti különbség 
nélkül gyűjtenek a híveknek, az egyházme
gyei karitász számára. Évente kétszer-három
szor egy-egy kamionnyi élelmiszer, ruha, já
ték gyűlik össze. Nem feledkeznek meg a he
lyi rászorulókról sem, az adományokból az 
öregekéi, a nehéz anyagi körülmények között 
élőket, a nagycsaládosokat ajándékozzák 
meg. 

Lelkészi tevékenysége mellett kiemelkedő 
a helytörténeti munkája is. Az 1979-cs városi 
helyörténeti vetélkedőre csoportot szervez
tek, és másodikok leltek. 1982-ben, Kreszne-
rics Ferenc halálának 150. évfordulóján Cell
dömölkön tudományos ülést rendeztek, ahol 
előadást tartott a tudós elődről, akinek mun
kásságát oly nagy szorgalommal kutatja. 

Hivatásában újabb célokat tűz ki. 
- A templom felújítása után egy közösségi 

Felhívás delegálásra 
a kórház felügyelő tanácsába 

ház létrehozását tervezzük. Nem igényeltük 
vissza sem a volt katolikus iskolát, sem az 
óvodát. Úgy gondoltuk, Ságon maradjon egy
séges önkormányzati iskola, ne bontsák meg 
a gyerekek közösségét, hittanon úgyis külön 
tanulnak. Lemondtunk a tulajdonjogról, a 
kárpótlásként kapott összegből szeretnénk 
most a plébánia egy részének lebontásával, 
átalakításával a közösségi ház kialakítására 
fordítani. 

Fáradhatatlanul végzi szolgálatát, amelyről 
így vall: 

- Bennem az van, amit Gárdonyt Géza no
velláskötete is tanít. Nincs felekezeti különb
ség, ha valakinek problémája van, segíteni 
kell neki. Sokszor vagyok úton, sokat vagyok 
emberek közölt, örülök, hogy elfogadnak, el
fogadják lelkipásztori munkámat. 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi 

A 23/1998. (XII. 27.) Eü. M. 
rendelet kötelezővé tette a Cell
dömölki Kemenesaljái Egyesí
tett Kórházban is felügyelő ta
nács megalakítását. 

A felügyelő tanácsba tagot 
delegálhal valamennyi, a me
gye területén bejegyzett, az 
egész megyére, vagy annak egy 
részérc (Celldömölk és vonzás

körzetére) hatáskörrel rendel
kező társadalmi szervezet 
(egyesület, párt, érdekképvise
let, szövetség), továbbá olyan 
regionális jellegű társadalmi 
szervezet, amelynek az intéz
mény szakmai profilja szerint 
erintelt tagjai vannak. 

A felügyelő tanács tagjai so
rába történő jelölést - a szerve

zet nevének, bírósági bejegyzé
si számának, valamint a dele
gált tagok nevének és címének 
feltüntetése mellett - legkésőbb 
1999. április 15-ig az intéz
mény orvos-igazgatójához, dr. 
Rakonczai Ervinhez (Celldö
mölk, Nagy Sándor tér 3.) kell 
eljuttatni. 

Kórházvezetőség 

FIGYELJE 
LAPUNK 

KÖVETKEZŐ 
SZÁMÁT! 

ÚJ 
JÁTÉKKAL 

JELENTKEZÜNK! 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk 
Az Új Kemenesalja Önálló írások sorozatával emlékezik meg az 

1848—49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról. 
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljai történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézésé-

vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb körű 
bemutatásával híradások, tudósítások formájában. Kérünk tehát 
mindenkit, különösen is Kemenesalja településeinek krónikásait, 
küldjék el megemlékező írásaikat. 

A Szerk. 

Petőfi barátai Ostffyasszonyfán és Csöngén 
Ma már részletesen ismert annak a négy 

hónapnak a története, melyet Petőfi Ostf
fyasszonyfán (Csöngén) töltött. Az érlelődő 
kamasz viselkedésének, tetteinek hátterében 
érdekes lehet a környezet, a vendéglátó csa
ládtagok, a barátok megismerése is. Foglal
koztatott a kérdés, hogy kik voltak a Salko-
vicsok, hogyan kerültek Ostffy asszony fára, 
miféle szálak fűzték őket a később halhatat
lanná vált költőhöz: 

A családfő, Salkovics Péter (1804-1869) 
Ősei Mezőbcrényben éltek. Kiterjedt famíliá
juk tagja volt Petőfi apai nagyanyja - Petro-
vics István anyja - , aki Salkovics lány volt. 
Feltehetően a mérnök apjának testvére, mivel 
a források szerint Salkovics Péter és Petro-
vics István unokatestvérek voltak. Innen ered 
Petőfi diákkori kapcsolata Mezőbcrénnycl, 
ahol már fiatalon gyakran megfordult. A jó
módú rokonok nem mindegyik tagja fogadta 
szeretettel. „Megint itt van ez a jöttment" -
hangzott a megjegyzés az egyik rokon részé
ről, amikor meglátta az ablakon át az érkező 
fiút. 

Mivel ebben az időben a Rába menten és 
a Kisalföldön hosszú távra szóló földrende
zési munkák folytak, így választotta a biztos 
megélhetés reményében Salkovics mérnök 
Ostffyasszonyfát. Először házat bérelt, majd 
vásárolt. Jövedelme alapján hamarosan a kör
nyékbeli előkelőségek közé küzdötte fel ma
gát, így keiült baráti kapcsolatba a csöngei 
Csáfordi Tóth Ferenc - ny. őrnagy - földbir
tokos családjával, kinek Róza nevű lánya a 
Salkovics gyerekek keresztanyja lett. Mivel 
a mérnök munkaköréhez távoli területek is 
tartoztak, gyakran volt távol családi környe
zetétől, de lakhelyéül Ostffyasszonyfát élete 
végéig megtartotta. Itt hall meg 1869. február 
28-án, 65 eves korában szélhűdés (agyvérzés) 
következtében. Itt is temettek el. 

De térjünk visza a család fénykorához, 
amikor hozzájuk Petrovics Sándor (Petőfi), 
az ágrólszakadt, 16 éves fiú 1839. május 6-án 
megérkezett. Néhány hét múlva, a tanév be
fejeztével újabb két vendégfiú érkezett a csa
ládhoz. PETRICH SOMA (1822) cs SAL
KOVICS KÁROLY (1823). Ők a család kö
zelebbi rokonai voltak. Pctrich Soma a mér
nök unokaöccse, édesanyja, Salkovics Kam
iin és Salkovics Péter testvérek lévén. Károly 
testvéröccse volt a házigazdának. így kezdet
től fogva ők jobban otthon érezlek magukat, 
ezt Károly éreztette is Sándorral. 

Negyedikként került ehhez a baráti körhöz 
CSÁFORDI TÓTH JÓZSEF (1823), Róza 

öccse, aki Csöngéről járt át hozzájuk. A négy 
fiúnak a szeptemberig tartó vakáció alalt sok 
közös élménye volt. Együtt barangoltak a Rá
ba parti erdőkben, beszélgettek, gyakran ug
ratták egymást. Ez természetes az egykorú, 
mai középiskolásoknak megfelelő 16 éves fi
úk körében. 

A család tulajdonában voll egy nagytestű 
agár. Rárónak hívták. Miközben Sándor az 
udvaron teli torokból kiabálta e nevet, a kert 
felől egyszerre jött elő a hívolt kutya és Ká
roly. Ez Sándornak annyira megtetszett, hogy 
a későbbiekben többször is megpróbálta el
nyújtva kétértelművé lenni a kiáltást. Károlyt 
viszont bosszantotta, s emiatt kettőjük közt 
feszültség is támadt. 

Tudjuk, hogy Salkovics kérlelhetetlen le
vele nemcsak Petőfi gondtalan nyarát zárta 
le. de az itt kialakult „négyesfogat" barátsá
gának is véget vetett. Ebben az „összetétel
ben" többe nem volt részük. 

Foglalkoztatott a kérdés, hogy a későbbi
ekben hogyan alakult Petőfi barátainak sorsa, 
tartottak-e kapcsolatot a költővel, milyen sze
repet vállaltak eletének melyebb megismeré
sében'? Salkovics Károlyról tudunk legkeve
sebbet. Mémökdiplomát szerzett. Mint had
mérnök, részt vett a szabadságharcban. Klap
ka vezérsege alall ő irányította Komárom 
sáncainak építését. Később kincstári mérnök 
lett. 1902-ben (79 éves korában) halt meg 
Budapesten. Ma is ott pihen. Pelőfivel nem 
tartott kapcsolatot. Talán kamaszkori sérel
meit nem tudta megbocsátani, de az is való
színű, hogy mint a Salkovics családhoz leg
közelebb állót, azok befolyása tartotta fogva. 
Tény, hogy a későbbiekben „egyetlen sor 
visszaemlékezésével sem volt hajlandó hoz
zájárulni a hiteles Petőfi életrajzhoz". 

Csáfordi Tóth József és családja ismert volt 
a csöngei idősebb generációk előtt. Apja, 
Csáfordi Tóth Ferenc (1790-1847) Ferenc 
császár főstrázsamcslcre (lestőr-őrnagy) volt. 
Később csöngei birtokára köllözött. 1819-ben 
vette feleségül az Óv árról (Mosonmagyaró
vár) származó Andrássy Tréziát (Róza), aki
nek arcképét a Vönöckön tartózkodó Kisfa
ludy Károly is megfesettc. (A festménynek a 
I I . világháború idején nyomaveszett.) Cs. 
Tóth Ferenc mint köztiszteletben álló földbir
tokos egy ideig a csöngei evangélikus gyüle
kezet gondnoki tisztét is betöltötte. 1847-ben, 
57 eves korában halt meg, Góuth Ferenc, a 
későbbi 48-as tábori lelkész temette cl. Cs. 
Tóth Ferencné 1870-ben halt meg, 80 éves 
korában. Házasságukból három gyermekről 

tudunk, Petőfi vonatkozásában kettő szemé
lye fonlos. 

Therczia Julianna (Róza) az anyakönyv 
szerint 1822. január 22-én született. József, 
Petőfi barátja és diáktársa 1823. szeptember 
18-án született. Tanulmányai után apja örö
köseként mint földbirtokos Csöngén, a ma 
már omladozó Dózsa utcai kastélyban élt, 
amely 1840-ben épült. Az eredeti, amelyben 
társaival Petőfi is megfordult, leégett. 1850. 
március 11-én kötött házasságot Horváth Te
réziával a közismert Horváth Elek 48-as szá
zados testvérhúgával. A házasságukból szü
letett gyermekekből hármat vitt el a korban 
jellemző gyakori csecsemő- és gyermekhalál. 
Köztük egy Róza nevűt 10 évesen. A gyer
mekek keresztel ésénél Móricz Ferencné 
(Csáfordi Tóth Róza) keresztanyaként szere
pel. A legfialalabb kereszlelésekor már özv. 
Móricz Ferencné. Cs. Tóth József további 
drámája, hogy 1866-ban nehéz szülés követ
keztében meghal 38 éves felesége. A legki
sebb gyermeke, Jolán - a későbbi Hutter 
Zsigmondné - ekkor egy éves. (Második fe
lesége Szántóházi Szántó Lídia.) Csáfordi 
Tóth József 1898. december 10-én, 75 éves 
korában halt meg. A csöngei temetőben 
nyugszik a ravatalozóval szemben, a szürke 
márványoszlop teljes felirata ma is jól olvas
ható. Legfőbb érdeme, hogy Petőfivel kap
csolatos emlékeit megőrizte, s az általa el
mondottakat vője, Hutter Zsigmond csöngei 
lelkész folyamatosan közreadta a korabeli 
irodalmi folyóiratokban. Ezzel jelentősen 
hozzájárult Petőfi életének, azon belül ostf
fy asszony fai-csöngei tartózkodásának megis
meréséhez. 

A „négyesfogat" számunkra legnevesebb 
tagja - Petőfi után - Orlai Peírich Soma volt 
(1822-1880). Petőfi egy nyarat töltött Ostf
fyasszonyfán, Orlai 4-5 nyarat. Országos hínl 
festő lelt. Az általunk ismert Petőfi-portrék 
mellett történelmi festményei a magyar kép
zőművészet örökbecsű alkotásai. Petőfivel 
való kapcsolatát élete végéig fenntartotta, 
emléket képcin keresztül is őrizte. Amikor 
Petőfi a segesvári csatamezőre indult, Mező
bcrényben nála helyezte biztonságba felesé
gét és kisfiát. Többet nem találkoztak. Élete 
végéig készítette többrészes visszaemlékezé
sét Petőfiről. (Ma is fontos forrás.) Mivel éle
te és művészete kimeríti egy megemlékezés 
terjedelmét, személyére és művészetére a ké
sőbbiekben szeretnék visszatérni. 

Balogh Ernfi 
tanár 
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Nagy vetélkedő 
Celldömölk várossá avatásának 20. évfordulóján 

Vetélkedő a városért címmel versenyt hir
detett Celldömölk várossá avatásának husza
dik évfordulója alkalmából az Apáczai K i 
adó, Celldömölk Város Önkormányzata, a 
Kemenesaljái Művelődési Központ, a Krcsz-
ncrics Ferenc Könyvtár és az Új Kemenesalja 
Szerkesztősége. A vetélkedő fővédnökei: 
Markó Péter, Vas Megye Közgyűlésének el
nöke. Kovács Ferenc, Kemenesalja ország
gyűlési képviselője és Makkos István, Cell
dömölk polgármestere. 

A vetélkedő meghirdetőinek célja, hogy a 
verseny által minél többen és minél jobban 
megismerjék Celldömölk múltját és jelenét. 
Ennek jegyeben határozták meg a feldolgo
zandó ismeretanyagot a következő témakö
rök szerint. 

1. Celldömölk történelmi fejlődése napja
inkig 

2. Celldömölk kulturális fejlődése, neveze
tes személyiségcink és munkásságuk 

3. Celldömölk művészeti élete, építészeti, 
képzőművészeti, szobrászati emlékeink, a vá
ros szülötteinek és a városhoz kötődő művé
szek irodalmi alkotásai, a város zenei életé
nek jelentős eseményei 

4. A város és a városrészek mezőgaz
dasága, ipari fejlődése (vasút, üzemek, gyá
rak) 

5. Egyéb: sport, politika, közélet, civil 
szféra slb. 

A verseny lebonyolítása 
Az Új Kemenesalja február, március és áp

rilis havi első számaiban megjelenik öt-öt 
kérdés minden témakörből. (A második for
duló kérdései mostani lapszámunkban talál
hatók - a kategóriáknak megfelelően - la
punk 8-9. oldalán.) A versenyre nevezett csa
patoknak az újság lapjait felhasználva kell 
megadniuk a helyes válaszokat, majd töltsek 
ki a lap alján található adatlapot, amit azono
sításra használunk. Minden egyes fordulóhoz 
mellékelünk adatlapot, amit minden alkalom
mal ki kell tölteni. Ezután vágják ki az újság
ból az adott oldalt, s akár személyesen, akár 
postai úton juttassák el a Kemenesaljái Mű
velődési Központba Némedi Lászlóné művé
szeti szakelőadóhoz. 

Az második forduló válaszainak bekül
dési határideje március 23-a. 

A válaszokat pontozzák. A verseny állásá
ról folyamatosan adnak tájékoztatást a KMK-
ban. 

Az írásbeli fordulók után lesz a nyilvános 
döntő, amit májusban rendezünk. Ennek le
bonyolításáról később tájékoztatjuk a versen
gő csapatokat. 

Résztvevők 
A vetélkedőt két kategóriában hirdettük 

meg, s ennek megfelelően adtuk fel a kérdé
seket is. 

Az első kategóriában versenyezhetnek az 
általános iskolák felső tagozatos tanulóiból 
alakult öt-Öt tagú csapatok. Természetesen 
nem zárjuk ki a kisebbeket sem, de szá
molunk azzal, hogy a 6-7-8. osztályosok 

nagyobb eséllyel indulnak, mint kisebb tár
saik. 

A második kategóriában szerepelnek a 
középiskolások (14 éven felüli tanulók), va
lamint a felnőttek alkotta csapatok. A verseny 
szervezői arra számítanak, hogy munkahelyi 
kollektívák, utcák, lépcsőházak vagy bármi
lyen közösség képviselői jelentkeznek a ver
senyre. 

Díjak 
Az Apáczai Kiadó ügyvezetője, a vetélke

dő kezdeményezője. Esztergályos Jenő száz
ezer forintot ajánlott fel a díjakra. Tisztelet
tel kérjük a város hivatalait, üzemeit, kis- és 
nagyvállalkozóit, hogy jó szándékkal és 
anyagi lehetőségeikhez merten támogassák a 
nemes célt, a vetélkedő sikeres lebonyolítá
sát. A felajánlásokról a KMK-ban Pálné 
Horváth Máriát értesítsék. A felajánlott 
összegeket áprilisban kérjük befizetni egy 
külön bankszámlára. Ennek módjáról még 
részletes tájékoztatást adunk. 

A vetélkedő díjai a felajánlott, illetve 
összegyűlt összeg arányában a következők: 

1. díj: dél-tengeri nyaralás 
2. díj: balatonrendesi táborozás 
3. díj: belföldi jutalomkirándulás 

A szervezőbizottság tisztelettel megköszö
ni az együttműködést mindenkinek, aki bár
milyen módon segít a vetélkedő sikeres le
bonyolításában! 

Hirdetés 
a Vetélkedő a városért 
verseny támogatására 

Azok a vállalkozók (magánszemélyek ós cégek), akik anya
gilag segíteni akarnak és (udnak a vetélkedő sikeres lebonyo
lításában, a felajánlói! összeg arányában meghalározoll mé-
rclben elhelyezhetik hirdeléseikct az Új Kemenesalja hasáb
jain. Ebben az esetben a reklámköltségről kapnak számlát. így 
egyszerűbben elszámolhatják a befizetett pénzt. Az összeg 
természetesen arra a számlára érkezik, amit kifcjczcllcn a ve
télkedő céljaira nyit a Kemenesaljái Művelődési Központ. 

Felajánlóit összeg - hirdetési felület 
100 ezer forint egy teljes újságoldal 
50 ezer forint fel újságoldal 
25 ezer forint negyed újságoldal 
10 ezer forint nyolcad újságoldal 
5 ezer forint tizenketted újságoldal 

A vclélkcdŐ támogatóit rendszeresen felsoroljuk az újság
ban. 

Elsőként az Apáczai Kiadó a jánlott fel 100 ezer forintot, 
így a kft. egy teljes újságoldalon hirdethet a számára legelő
nyösebb időpontban, legkésőbb 1999. május 31-éig. 

EGÉSZSÉGÜGYI S Z O L G A L A T 
Központi orvosi ügyelet 

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

1. hétfő Dr. Frommcr Barnabás Hajba Dezsőné 
2. kedd Dr. Gayer Tatjána Horváth Katalin 
3. szerda Dr. Nagy János Hajba Dezsőné 
4. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szilvia 
5. péntek Dr. Kovács Zoltán Hajba Dezsőné 
6. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
7. vasárnap Dr. Szabó Ildikó Hajba Dezsőné 
8. hétfő Dr. Kovács Zoltán Hajba Dezsőné 
9. kedd Dr. Nagy János Horváth Katalin 

10. szerda Dr. Ádám Ilona Kurányiné K. Szilvia 
11. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dezsőné 
12. péntek Dr. Kovács Zoltán Horváth Katalin 
13. szombat Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szilvia 
14. vasárnap Dr. Kiss Imre Hajba Dezsőné 
15. hétfő Dr. Meslerházy Gábor Horváth Katalin 
16. kedd Dr. Frommcr Barnabás Kurányiné K. Szilvia 
17. szerda Dr. Sükösd Éva Hajba Dezsőné 
IS. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
ÍM. péntek Dr. Gayer Tatjána Kurányiné K. Szilvia 
20. szombat Dr. Nagy János Hajba Dezsőné 
21. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Horváth Katalin 
22. hétfő Dr. Bérdi Gusztáv Kurányiné K. Szilvia 
23. kedd Dr. Gayer Tatjána Hajba Dezsőné 
24. szerda Dr. Ádám Ilona Horváth Katalin 
25. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szilvia 
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VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT 

1. TÉMAKÖR 

1. Nevezz meg az ókorban itt élt népek közül kettőt! 

2. Kinek a nevéhez fűződik a Ság hegyi és Ság hegy környéki régé
szeli leletek feltárása és bemutatása? 

3. Hány ház volt Kis-Czellben a XIX. sz. első harmadában? 

4. 150 éve választunk országgyűlési képviselőt. Sorolj fel ötöt a Cell
dömölköt is képviselők közül! 

5. Melyik évben rendelték el Alsóság és Celldömölk egyesítését? 

2. TÉMAKÖR 

1. A monda szerint ki akart várat építeni a Ság hegyen? Lóugrással 
haladj! 

2. Városunk neves személyiségeinek egy-egy adatából ismerd fel a 
hiányzó adatokat! 

Név: Születési hely: Születési Idő: 
Klattau 

1766. 
Hollósy Jusztinián 

3. Városunk iskolái Porkoláb István korában az alábbiak voltak. M i 
kor létesültek, melyik évtől működtek? 
Római Katolikus Elemi Fiúiskola 
Evangélikus Elemi Fiú- és Leányiskola 
Izraelita Fiú- és Leány Elemi Iskola 
Állami Polgári Fiúiskola 
Római Katolikus Leányiskola 
Ipari Tanonciskola 

4. Kinek a nevét viselte 1958 előtt a gimnázium? 

5. Mikor aduik át a Kemenesaljái Művelődési Központot? 

3. TÉMAKÖR 

l . XIII. századi épület vagyok: hajóm 13,3 méter hosszú, 7,6 méter 
széles, sarkaimat 4 támfa erősíti. Mi lehetek én? 

2. Ki alkotta a Berzsenyi Dániel Gimnázium előtti 
Berzsenyi-szobrot? 

Altalános iskolások (10-14 év) kategóriája 
//. forduló 

3. Kazinczy barátja, költő, 1803-1808-ig dömölki pap, akit Berzse
nyi felfedezőjeként tartunk számon. Ki ő? 

4. A kegytemplom freskóinak alkotói közül nevezz meg egyet! 

5. Milyen zenekarok működnek jelenleg az Ádám Jenő Zeneiskolá
ban? 

4. TÉMAKÖR 

I . Mióta van villanyvilágítás Celldömölkön? 

2. Mióta van postaállomása a városnak? Húzd alá a megoldást! 
1720-tól 1820-tól 1920-tól 

3. Hány aiticulus szabályozza a szőlőtermesztést a Sági Hegységnek 
Törvényeiben? 

4. Melyik celldömölki üzemre vonatkoznak az alábbi adatok? 
1895 - akkori napi teljesítmény 2 vagon 

5. Mikor adták át a RÁBACOM telefonközpontot? 

5. TÉMAKÖR 

1. Válasszátok ki „nevezetes hegyünk" nevének és i-képzős alakjá
nak helyes írásmódját! 
- Sághegy, Ság hegy, Ság-hegy 
- ság-hegyi, Ság-hegyi, sághegyi, Ság hegyi 

2. Vajon Eötvös Loránd, a híres fizikus mivel tölthette szabadidejét? 
Húzd alá! 
kerékpározás, fotózás, hegedülés, biliárdozás 
Berzsenyi Dániel, a költő hobbyja mi lehetett: méhészkedés, ke
rékpározás, autóvezetés 
Kresznerics Ferenc több mindent gyűjtött, válaszd ki: érmeket, 
képeslapokat, gyufacímkéket 

3. Mit jelenthet a Kemenesalja elnevezés? A helyes válasz betűjelét 
karikázzátok be! 
a) kavicsfennsík körül elterülő síkság 
b) kéményes házakkal települt vidék egy hegy körül 
c) köves medrtí patak által átszelt vidék 

4. Honnan származhat a Ság hegy neve? Keresd meg a két helyes 
megoldást, és karikázd be a betűjeleket! 
a) a tanú köznév szláv megfelelője 
b) a kabar „Sag" törzsnévből 
c) a vitatható eredetű* „ság" köznévből, melynek jelentése: erdős 
magaslat 

5. Sorolj fel három híres celldömölki labdarúgót, aki eljutott az NB 
l-ig. 

ADATLAP 
a Vetélkedő a városért verseny második fordulójához 

Az öltagú csapat neve (fantázianeve): 

A csapat tagjai: 

A csapat kapitánya: 

címe: telefonszáma: 

A feladatok megoldása és az adatlap együtt (az újságból kivágva) küldendő be március 23-áig a Kemenesaljái Művelődési 
Központba Némedi Lászlóné művészeti szakelőadóhoz. További felvilágosítás ugyanott a 95/420-037-es telefonszámon. 
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VETÉLKEDŐ A VÁROSÉRT F e l n ö t t e k ( 1 4 £ ff^ k ^ 6 r i ^ 
II. forduló 

t. TÉMAKÖR 

1. A város és könyékének régmúlt történelmi fogalmait soroljuk, 
írják melléjük a megfelelő' földrajzi nevet! 
MESTRIANA: 
castrum: 
monostor: 

2. 1849 júliusában egy kis-czelli apát megmenti a várost egy császári 
vezér támadásától. Kik ók? 
A kis-czelli apát neve: 
A császári vezér (őrnagy) neve: 

3. Miről kapta a nevét Kis-Czell? 

4. Hányszor érte bombatámadás a I I . világháború idején Celldömöl
köt? 

5. Mikor járt a városban Mindszenthy bíboros? 

2. TÉMAKÖR 

1. Ki volt a városnak az a két lelkésze, akik a Magyar Tudós Társa
ságnak is tagjai voltak? 

2. Ki volt a vendége 1895-ben a bencés apátság épületének? 

3. 1922-ben halt meg a liget létrehozója. Ki ő? 

4. Ki az a Munkácsy-díjas festőművész, akinek állandó kiállítása 
megtekinthető a KMK-ban? 

5. Ki volt a celldömölki gimnázium első igazgatója? 

3. TÉMAKÖR 

1. Mely Berzsenyi-versben említődik a „Ság"? 

2. Ki városunk Kapoli-díjas fafaragója? 

3. Hol látható együtt Szent István és Szent Flórián alakja? 

4. Kinek az alkotása a katolikus kegytemplom terén álló kerámiakút? 

5. Napjainkban mely szakokon folyik oktatás a zeneiskolában? 

4. TÉMAKÖR 

1. Hányadik helyen áll a Vas megyei kisvárosok között Celldömölk, 
lakónépességének száma alapján? 

Melyik kisvárosok előzik meg a sorban? 

2. Mikor nyilvánították védetté a Ság hegyet? Melyik nemzeti par
kunk része lett? 

3. A város iparában melyik iparág dominál? 

4. Mikor és hol fúrták az első mélyfúrású kutat városunkban? 

5. Mely ágazatait ismeri a Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipari Szö 
vetkezetnek? (Legalább hármat kérünk felsorolni!) 

5. TÉMAKÖR 

1. Mikor alakult meg a CVSE? 

2. Mikor volt az első nyilvános labdarúgó-mérkőzés? 

3. Mikor avatták fel a „tribünt"? 

4. Milyen újságot szerkesztett 13-14 éves korában Gáyer Gyula? 

5. Miről nevezetes a „Ság hegyi ürge"? 

3fc 

ADATLAP 
a Vetélkedő a városért verseny második fordulójához 

Az öttagú csapat neve (fantázianeve): 

A csapat tagjai: 

A csapat kapitánya: 

címe: telefonszáma: 

A feladatok megoldása és az adatlap együtt (az újságból kivágva) küldendő be március 23-áig a Kemenesaljái Művelődési 
Központba Némedi Lászlóné művészeti szakelőadóhoz. További felvilágosítás ugyanott a 95/420-037-es telefonszámon. 
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Utcák - elnevezések - névváltozások 
Időnként tanúi vagyunk a település sorsát ugyan nem befolyá

soló, de ahhoz valahol mégis kapcsolódó, vagy azt érintő olyan 
kezdeményezéseknek, mint új utcák elnevezése, illetve a politikai 
széljárásoknak megfelelő változtatások iránti igények megfogal
mazása. Tegyük hozzá, nem új keletű jelenségről van szó, és azt 
is jegyezzük meg: a változtatások iránti igények nem mindig vol
tak kellően átgondolva. Sokféle vélemény alakult ki ezzel kapcso
latban. 

Megértem az utcanévváltozta
tást állampolgári jogon kezdemé
nyezők szándékát, bizonyára 
nyomós okuk van erre. 

Vannak, akik a változtatások 
következményeit átgondolva lát
ják az elvégzendő munkát is. Pél
dául: új névtáblák készítése, 
adatátvezetések a személyi iga
zolványba, jogosítványba, föld
hivatalnál, és ki tudja még felso
rolni a különböző kapcsolódó 
nyilvántartásokat. Mindez vala
hol pénzbe kerül. 

Mások azt kérdezik: ez most a 
legfontosabb feladat? Jobb volna 
inkább az utcák állapotának javí
tása érdekében Összefogni. 

Bevallom, amikor a városava
tás 20. évfordulója szóba jött, ar
ra gondoltam, talán hasznos len
ne egy jó értelemben vett moz
galmat indítani a városunkat be
folyásoló összkép javítása érde
kében. Sok lehetőség kínálkozik 
erre, legyen szó akár a zöldterület 
védelméről, egy-egy hiányzó bo
kor, fa pótlásáról, virágosításról, 
a tiszta és rendezett városkép for
málása érdekében. Tahin még 
nem késő erről is szót ejteni, és 
kapcsolódni a különböző ezred
végi eseményekhez. 

Térjünk azonban vissza a név
változtatáshoz. 

Pórdömölk eltűnő állapotban 
van. Ncmesdömölk lényegében 

három utcás település, amikor 
Kis-Czell kibontakozása elkez
dődik. Az első tétova lépések 
megtétele után azt látjuk, hogy 
népesség, gazdaság tekintetében 
ugyan alulmarad az őt övező fal
vak között, mégis Övé lett a ve
zetőszerep Kemenesalján. A má
sik érdekesség: úgy lett mezővá
ros, hogy még utcája sem volt. 
Az első hivatalos térkép 1783-
ból jól mutatja az apátság körül 
épült házak elhelyezkedését, a 
mai Szentháromság tér kialaku
lását. Az is igaz, ezek közül az 
épületek közül néhány utcaalakí
tó sarokház lett. 

A házakat sorszámokkal látták 
cl még 1860-ban is, és tulajdono
saik után azonosították őket. A tu
lajdonosok utáni elnevezés annyira 
rögződött a köztudatban, hogy az 
idősebbek emlékezetében ma is 
így élnek ezek az épületek - már 
ami maradt - , a beszélgetések so
rán így emlegetik őket. 

Voltak ellenben áthaladó és 
künduló utak, amelyeket előde
ink nemes egyszerűséggel célirá
nyosan neveztek el NemesdÖ-
mölki, Pápai, Mersei, Mesteri, 
Szentmártoni útnak. Idővel, 
többségük utcanév is lelt. Majd 
amikor Nemcsdömölk és Kis-
Czell összeépült, például a Ne-
mesdömölki utca jelentőségét 
veszítette, új nevet kapóit. 

A múlt század második felé
ben, főleg a kiegyezés után meg
indult gazdasági fejlődésnek 
számos érzékelhető jele van. 
Ilyen a foglalkoztatottak számá
nak növekedése, a folyamatos 
betelepedések, a jelenlévő iparo
sok, kereskedők vagyonosodása, 
ami az építkezésben is jól nyo
mon követhető. A kialakuló új 
utcákat már nem számokkal jel
zik, mint korábban a házakat, ha
nem híres személyek neve alap
ján. 

Az 191 l-es kataszteri felmérés 
szerint Celldömölkön a követke
ző elnevezések voltak: Árpád, 
Baross, Batthyány, Berzsenyi, 
Deák, Erzsébet, Ferencz József, 
Gyár, Gyarmaty tér, Himző, Hol-
lósy tér. Horvát Elek, Kiss, Kór
ház, Kossuth, Mersei, Mesteri, 
Nemcsdömölki, Pápai, Petőfi, 
PórdömÖlki, Rákóczi, Sági, 
Szentháromság tér, Szentmárto
ni, Vásártér, Vasúti utca. A fel
mérésen feltüntették - római 
számmal jelölve - az építkezésre 
kijelölt három utcát. Közülük a 
III . számúban egy ház, a villany
telep már áll. Az elődöknek -
mint látjuk - többségében sike
rült maradandó utcaneveket vá
lasztani. A nagyközség azonban 
nemcsak az utcák neveit rendez
te, hanem 1907-ben utcarendé¬
szeti, építészeti, közbiztonsági 
szabályrendeletet alkotott. El
kezdődött a szilárd burkolatú 
utak, járdák kiépítése. Szabá
lyozták a nehéz járművek - ért
sük ezen a hegyről követ szállító 
lovas és Ökrös fogatokat - közle
kedését. Járművekkel, targon
cákkal, kerékpárokkal tilos volt a 

járdákon közlekedni. A szabá
lyokat a hajdúk (rendőrök) és a 
csendőrök be is tartatták. 

A következő nagyobb építke
zési szakasz a két világháború 
közötti időre esik. Az új utcák 
elnevezésénél elég változatos a 
kép. Szaporodnak a helyi szemé
lyekről elnevezett utcák, és to
vább tart az országos hírű szemé
lyek szerepeltetése, nem egyszer 
kimutatható a politikai szándék, 
a felfelé kacsingatás a névválasz
tásban. Nem szorul különösebb 
magyarázatra a trianoni béke
szerződésben elcsatolt területek
ről egy-egy régi városunk nevé
nek utcanévként történt alkalma
zása: Arad, Kolozsvár, Temes
vár, Pozsony, Kassa utca. Azon
ban e névhasználatokkal gyakran 
adódnak problémák az „i" betű 
hozzáadásával, ami termé
szetesen pontatlan és helytelen, 
mert Kolozsvár és nem Kolozs
vári, Temesvár és nem Temesvá
ri utcák vannak. 

Nagyarányú névváltoztatás 
történt az ötvenes évek elején. A 
politikai szándék jól kimutatha
tó. A celli részen 57 utcából 18 
neve változott. Történtek kellően 
át nem gondolt változtatások. Ide 
sorolom a Bálhori, Nádasdy, Vak 
Béla utca, az Oslffy Mihály tér 
névváltoztatását. Ságon 24 utcá
ból 15 neve változott, a politikai 
hatás itt kevésbé látszik. Viszont 
több utca - például Újtelep I—IV. 
- ekkor kap először nevet, és sor 
kerölt utcarészek összevonására. 

A rendszerváltás után újból 
felmerült az utcanévváltoztatás 
iránti igény. Akkor a Vorosilov, 
a Lenin utca és a Beloiannisz tér 
kapott új nevet, illetve visszakap
ta a régit. Az utóbbi három évti
zed nagy állami és magánerős 
építkezései sok új utcát eredmé
nyeztek. Elnevezésük ezúttal is 
személyekhez kötődik, de szép 
számmal neveztek el utcákat a 
nehezen „kikezdhető" növényne
vekről: Akácfa, Hársfa, Árva
lányhaj, Kökörcsin u. stb. 

Most újabb változtatásokra 
történt állampolgári kezdemé
nyezés. A következő utcákról 
van szó: Riczínger, Buza János, 
Marx Károly, Zalka Máté, Há-
mán Kató, Ságvári Endre, Úttö
rő, Kisdobos és Április 4. A dön
tés az Önkormányzat kezében 
van, de nem a régi kijelölő mó
don, hanem az érintett utca lakó
inak többségi véleménye alapján. 
Másként, de a lényegnél maradva 
azt mondhatjuk: az Önkormány
zat joga a határozathozatal, a 



X X íyyy. M Á R C I U S 11. U J I V C I V l & N & S i A L J A . 

Alagút a Sághegy alatt 
Egy régi történet nyomában 

Mielőtt a történetre rátérünk, talán nem árt tisztázni a 
helyszínt. Az alagút valójában azt kívánja jelezni: a hegy 
lábánál, a hegy síkba forduló oldalában lévő területről van 
szó. Mert érthetnénk úgy is, hogy az alagút közvetlenül a hegy 
alatt van. Első hallásra azt gondolhatjuk, egy vulkanikus 
hegy által felgyűrt földrétegből a víz hatására kioldódott vagy 
kimosődott földréteg helyén egy természetes üreg keletkezett, 
és ebben nincs semmi különös. Történetünk szereplői - ha 
élnének - bizonyára nem tiltakoznának azért, hogy nevüket 
változtatás nélkül említem. 

Két ember ballagott a hegy 
felé vezető úton. Mindennapi je
lenség volt ez abban az időben, 
amikor kevés ember rendelkezett 
kerékpárral, az autó pedig még 
ritkábban verte fel az út porát. 
Történetünk tehát a háború előtti 
időszakból származik. 

A történet egyik szereplője, 
Kis úr, a boltos naponta mindig 
ugyanabban az időben indult a 
Sándorháza majorba, ahonnan a 
családja részérc hordta a friss te
jet. 

A másik szereplő, Kovács úr, 
a bánya alkalmazottja volt, de 
olajütésscl is foglalkozott. A 
napraforgóból, a repcéből, a tök
magból nyerte ki a finom, főzés
hez használt étolajat. 

A két ember ismerte egymást, 
az is lehet, Kovácsék éppen Ki -
sék boltjába jártak vásárolni, mi
után nem laktak messze egymás
tól. A Mesteri felé vezető hegyi 
út elején azonban teljesen vélet
lenül találkoztak. A kölcsönös 
üdvözlés, hogylét felőli érdeklő
dés után Kovács úr így folytatta: 

- Mit szól hozzá Kis úr, a Ság
hegy alatt alagutat találtak, állí
tólag elvezet egészen Szombat
helyig. 

Kis urat meglepte a bejelentés. 

- Talán valami félreértésről le
het szó, nem gondolja? 

- Nem, nem - erősködött Ko
vács úr. Egyik ismerősére hivat
kozott, ő mondta neki, hogy az 
alagút téglából van kirakva, és 
olyan nagy, akár egy lovaskocsi 
is elfér benne. 

- Ne mondja! - álmélkodott 
Kis úr, és mint aki nem veszi ko
molyan társa előadását, érdeklő
dést színlelve tovább hitetlenke
dett. Még néhány percig az alag
útról folyt a beszélgetés, majd ki
sebb szünet következett. 

Alig léptek néhányat, megint 
az egyébként kevésbé beszédes 
Kovács úr egy újabb megjegy
zést tett. 

- Bátor ember maga Kis úr. 
- Miért kérdezi? 
-Há t nem látja, milyen csúnya 

fekete felhő közeledik a hegy irá
nyából, és maga egy szál ingben 
van... 

Kis úr látta a felhőt, de régi 
tapasztalatból tudta: a begynek 
van egy bizonyos elterelő hatása. 
Abban bízott most is. Ezúttal té
vedett. 

A kanyarig értek, amikor a vi
har előszele egyre jobban kezdte 
hajtogatni az útszéli fák ágait. Az 
utat egykor szegélyező jegenye-
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A Lázár JcnÖ által feltárt halomsír (tumuliis) alaprajza 

Egy másik típust képviselő, rekonstruált halomsír 

nyárfák csúcsait szinte az út kö
zepéig hajlította az erősödő szél. 
Itt a vihar - jegyezték meg. Sze
rencséjükre mire az eső eleredt, 
a Plctnits-majorhoz értek, ott me
nedéket találtak. 

A vihar - amilyen gyorsan 
jött, olyan hamar el is vonult. A 
rövid idő alatt leesett nagy 
mennyiségű csapadék hatására -
kiegészülve a hegyről érkező víz
zel - a mező laposabb részein ki
sebb-nagyobb víztócsák kelet
keztek. 

Az eső elálltával a két ember 
indult a dolgára. Kovács úr ment 
a hegyre. Kis úr pedig a Plelnits-
major mellett vezető gyalogúton 
indult tovább. Ez a gyalogút fe
lérc csökkentette a Sándorháza 
majorba vezető út távolságát. 

A Pletnits-majorlól nem 
messze Kis úr az egyik össze
gyűlt víz felületén furcsa moz
gást vélt felfedezni. Először arra 
gondolt, a zivatar egy kis mezei 
állatot vagy madárfiókát sodort 
oda, az próbál menekülni. Ahogy 
közelebb ért, látta, élőlénynek 
semmi nyoma, ellenben a víz ör-
vényszerűen folyik le egy üreg
be. Rögtön az előbbi történet ju
tóit eszébe. Lehet, hogy Kovács 
úr tényleg igazat mondott, és 
most egy szerencsés véletlen 
folytán ő is megerősítheti: itt va
lami alagútféle lehet. 

Biztos akart lenni a dolgában, 
nehogy egy vakond járata félre
vezesse. Visszament a Pletnits-
majorhoz, letört egy hosszú mo
gyoró fa vesszőt, és azt dugta az 
örvénylő víz folyásába. 

A másik meglepetés ekkor ér-
le. A botot akadály nélkül moz
gatta az üregben, sőt, amikor a 
botot elengedte, az a vízzel 
együtt eltűnt. 

Másnap alig várta, hogy ta
pasztalatát megossza Kovács úr

ral. Tegnap még hitetlenkedett, 
most viszont ő lépett fel kezde-
ményezőleg, próbálta rábeszélni 
a társát, alkalmas időben végez
zenek egy kisebb ásatást. 

- A világért se! - volt Kovács 
úr határozott ellenvetése - , mert 
ha azt a Lázár megtudja, abból 
komoly baj lehet. 

Az alagút kérdése itt lezárult. 
Kis úr törvénytisztelő ember 
volt, nem akart más birtokán i l 
letéktelenül tevékenykedni. 

Sok évtized után Kis úrnak 
eszébe jutott az iménti történet. 
Pártfogókat keresett a kutatás
hoz, de hiába kilincselt, csak 
annyira jutott, hogy a történetét 
másokkal megoszthatta. így ju
tott el hozzám is. Egy kicsit pa
naszkodva mondta: nem veszik 
komolyan, próbáljak segíteni, 
mert olt valaminek lenni kell, 
mondta nyomatékkal. Megígér
tem: utánanézek történetének. 

Mielőtt továbbmegyünk, vá
lasszuk ketté az eseményeket. 

A víznyelő csatorna, üreg, já
rat, esetleg barlang keletkezhetett 
a belső földtani erők, vagy a víz 
oldó hatása következtében. Az 
ma is ott lehet, de az nem alagút. 

Azt gondolhatnánk, egy kézle
gyintéssel félretehetjük a törté
netet, nem érdemes vele foglal
kozni. Mégse tegyük, mert a tör
ténetben valós elemeket lehet fel
fedezni, noha az üreg, vagy ki
sebb barlang létezését ásatás hi
ányában nehéz bizonyítani. De 
létezhet. 

Érdemes egy kicsit többet 
időzni a „Lázár megtudja" kije
lentés körül. Lázár Jenő, a bazalt
bánya főmérnöke, régészeti kuta
tó a hegyen egykor honos kultú
rák emlékeinek fellárőja, ásatást 
végzett. A hegy alatt, illetve mel-
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lette elhclyezkedó" halomsírok, 
tumulusok közül többet feltárt, és 
ezzel bizonyította, hogy a hal-
stadti kultúrának - az elnevezés 
egy osztrák falu nevéből szárma
zik, ahol a legtöbb ilyen tárgyi 
emléket találták - a Sághegy kör
nyékén jelentős telepei voltak. 

Ezek a halomsírok, tumulusok 
25-30 méter átmérőjű", 2,5-3 mé
ter magas sírdombok a Kr. e. X. 
századra tehető fejlett kultúrájú 
népek temetkezési helye. A te-

Miért járjátok a téli hegyi uta
kat? A pince, ugye... A válasz 
nem lehet más, IGEN a pince, de 
inkább a hordó és a téli táj, a kö
zelség és a távolság, a Kemenes-
hát horizontja, közelebbről pedig 
a Tündéi-völgy karéja... egysze
rűen a nyugalom. 

A madáretetes „kötelessége", 
hiszen vár reánk a mindennapi 
kis cinege, a zöldike és a csapat
ban ránk rohanó mezei verébhad. 
Nyúl már csak néha biceg a sző
lősorokban, fogyóban a látvá
nyosság. Néha kisebb, máskor 
nagyobb az élmény, ami csak a 
természetjáró, hegylakó emberé 
lehet. 

A gyönyörű, de egyre drágább 
kiadványok, folyóiratok, köny
vek és a televízió adhatnak bete
kintést a természet világába, 
azonban az igazi ott van, ahol an
nak a helyszíne nyújtja a valót. 
Petőfi századában másként volt 
mindez. Akkor még ki kellett 
menni a kietlen világba: / „S csak 
félig mutatják / A betyár alakját, 
/ Kit éji szállásra prüszkölve visz 
a ló... / Háta mögött farkas, feje 
fölött holló" /. 

A hollók a mi hegyünkön is 
amolyan „élménymadarak". De 
amit januárban láthattunk (1999. 
január 22.), az nem akármi. Fo
kozni felesleges. Etetgetlük az ég 

metés úgy történt, hogy először 
megépítették a kőépítményi, bele
helyezték a díszes edényeket, ur
nákat. Az edényeket telerakták éle
lemmel, odatették a halott fegyve
rét és mindazt, amire az akkori hit¬
világ szerint a halottnak a túlvilá
gon szüksége lehet. A kőépítmény 
mellé egy máglyát raktak, ezen 
elégették a halottat, és az épít
ményre földet hordtak. Ilyen sírok
ból Lázár többet is feltárt 

A másik valós elem az ásatás 
időpontja, ami egyezik a mi tör

ténetünkkel. Kutatása eredmé
nyeit Lázár Jenő csak később kö
zölte, azt történetünk szereplői 
nem ismerték. 

A harmadik valós elem a 
Szombathelyig vezető út. Felté
telezem, Kovács úr ismerőse az 
ásatás közelében lehetett, és hal
lott valamit abból a beszélgetés
ből, amikor az ásatást végző a 
hegy túlsó oldalánál vezető ró
mai útról tehetett említést. Ez az 
út - mint tudjuk - valóban Szom
bathelyre vezet, de ez sem alagút. 

A legvalószínűbb, hogy a hír
vivő egy vagy több sírkamra fel
tárását láthatta, vagy hallott róla, 
és miután Lázár több ilyet feltárt, 
emiatt támadhatott az a képzete, 
hogy ott alagút létezik. 

így látom én az alagút kérdé
sét. A történet olyan, mint egy 
feltörő forrás tiszta vize, amely
hez útja során jobbról is, balról 
is újabb vizek csatlakoznak és 
hordalékukkal zavarossá teszik 
azt. 

Káldos Gyula 

E3 O Z A I K A KARVALY 
aranyos madarait, bár egyre fo
gyóban néhány fajuk. A cinegék, 
a zöldikék még csapatban száll
tak az etetőkre, a meggyvágó, 
azaz a nagycsőrű is jelentkezett, 
kisebb csapatokban a fenyőrigók, 
és fel-feltűht a harkály. Nem je
lentkeztek stiglicek (tengelicek), 
és pár éve sajnos eltűntek a 
csúszkák. A mezei verebek szé
pen, tisztán, nagy csapatban erő
szakoskodtak, csivitelésük „elad
ta" a hegyet, ők a táj hírverői. S 
ami annyira megragadott ben
nünket, több ízben odalebbcnt a 
karvaly. 

Bár a neve ellenszenves, a ma
darásznak, ha szerencséje van, 
akkor nem akármilyen élmény
ben van része. Január végén, a 
téliesebbre fordult időben - fi
gyelve a meleg pince ablakából 
- a lakmározó, itt telelő madár
had hirtelen eltűnt. 

Megsuhant a levegő, és az ete
tők közelébe a diófa ágára száll 
a fermség - a KARVALY Úr! 
Ilyen szerencséje egy amatőr ma
darásznak ritkán adódik. A vö
rösbegy ijedtében a nyitott pince
ajtón át berepült, általános volt a 
menekülés. 

Szerencsére az ablak függönye 
elhúzva, nincs felesleges moz
gás, figyelhettük mintegy négy 
méter távolságból a karvalyt. 

Gyönyörű „ruháza
tában" láthattuk, 
bár csak hátulról. 
Kerekded szárnyai 
összeolvadnak a 
hosszabb faroktol-
lazattal, úgy néz ki, 
akár egy jól Öltözött 
„banktisztviselő". 
Különös jelenség. 
Nagysága 28-38 
centiméter a köny
vek leírása szerint, 
de a valóságban en
nél nagyobbnak tű
nik. Mindenre fi
gyel, éles szemeit 
villanyozza, és el
őbukkannak a szí
nek. Mintha a koz
metikából szárnyalt volna ide. 
így írnak róla: „Csőrének felső 
kávája hirtelen hajlású, tövén a 
viaszbőr zöldessárga. Szemcsil
laga aranysárga. Színe felül ké
kesszürke, alul a hasfelén egé
szen világos alapon harántul csí
kos. A bosszú farka öt sötét, sza-
lagszcrű, rovott sávoly..." De ez 
csupán az irodalom. Amit kivé
telesen - nagyon ritkán - négy 
méter (!) távolságból láthattunk, 
az mindennél több. Hat perc le
hetett mindez. Miután hím pél
dányról van szó, vártuk a társát, 
de nem jelentkezett. 

A legrangosabb ismertetés, fo
tó, rajz sem adhatja vissza a lát
ványt. 

A karvaly ahogy abban a ritka 
pillanatában mutatta magát, ben
nem a fennség érzetét ébresztet
te, s ha vendégül láthattam volna 
pincénk meleg szobája asztalá
nál, azt mondtam volna: ...paran
csoljon karvaly úr!... Mondtam 
is: de jó volna „megcsípni", és 
még közelebbről látni! Akkor 
nem vágynék mondjuk Afrikába 
vagy máshova valamiféle paradi
csommadár látására... 

Dala József 

Időjós madárvilág 
MÁRCIUS 

A bíbic egész Európában, sőt Afrika 
északi részének s Indiának is honos madara. 
Nálunk a Duna-Tisza közi mocsaras, lápos, 
tocsogós, szittyós réteken élő kóborló, igazi 
tavaszjclző madárként ismerik. A tavasz el
ső hírnökei közé tartozik, az Alföldön már
cius 20-a körül már tojásai vannak. Ősszel, 
november elejéig költözik el, korán, február 
vegén már újra itthon jelentkezik. Ha sokat 

repdes, élénken nyüzsög, siránkozó hangja 
erős, hangos, akkor meleg és száraz idő vár
ható. 

A búbosbanka hazatérése március köze
pétől április közepéig várható, elköltözése 
augusztustól szeptember végéig tart. Né
pünk büdösbankának, ganéjbankának is ne
vezi. Egyrészt azért, mert faggyúmirigyei 
szinte kibírhatatlanul kellemetlen, szagúak 
másreszt azért, mert amikor tojásain ül, 
hogy fiókáit kiköltse, maga alá ürített ürü

lékben ül, s nem fészkén kívül végzi a dol
gát, mint más madarak. Fején meredező 
tollbóbitájáról könnyen felismerhető. 

A szőlősgazdák - szőlőskertek s szőlőhe
gyek - réme a seregély. Vándorlásának ide
jét és helyét tán a legkorábban vizsgálták 
gyűrűzésekkel. Útvonala hazánkból Olasz
országon át Algériába vezet a vizsgálatok 
eredménye szerint. Ha korán érkezik, ez a 
tavasz korai érkezését is jelzi. Ha viszont 
korán gyülekeznek s indulnak el nyár vé
gén, ősz elején, akkor a néphit szerint 
hosszú és kemény télre kell számítani. 

Nádasdy L . 
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APRÓHIRDETÉSEK 
Elemes ifjúsági szekrény író

asztallal eladó. Délután 4 óra 
után lehet érdeklődni a 95/420¬
77l-es telefonon. 

600 öl telek eladó Celldömölk 
„rendező" felé. Vezetékes víz 
van. Telefon: 95/422-900,06-60¬
467-938. 

Bobán egyszobás régi ház el
adó. Érdeklődni: Celldömölk, 
Temesvár u. 6. 

Húsfüstölést, szőlő és gyü
mölcs metszését vállalom. Né
meth Jenő, Deák F. u. 22. 

Ság hegyen 350 öl szőlő és 
épület eladó. Telefon: 95/422¬
727. 

Robi kocsi eladó. Érdeklődni 
a 447-024-cs telefonszámon le
het. 

Férfi fodrászat berendezve ki
adó Jánosházán. Telefon: 
95/450-975. 

120 kilogrammos sertések el
adók. Cím: Celldömölk, Ady u. 
26. Telefon: 423-694. 

81-es évjáratú Opel Kádert el
adó. Telefon: 421-431. 

3 fázisú kompresszor tartozé
kokkal eladó. Cím: Celldömölk, 
Bartók B. u. 15. Telefon: 421¬
436. 

Rokkantkocsi, tv, fotel, szo
bai wc eladó. Érdeklődni: 
95/421-891. 

Pénztárgép eladó. Telefon: 
423-834. 

41 + 19 négyzetméteres üzlet
helyiség kiadó Celldömölkön. 
Telefon: 421-014. 

Vállalkozói engedélyek váltá
sa az Ipartestületnél. Celldö
mölk, Gcfin tér 8. 

Régi családi ház eladó. Ér
deklődni 20 óra után a 421-703-
as telefonszámon. 

FELHÍVÁS 
A Létminimum Alatt Élők Társasága országos elnöksége nevében 

1999. március 27-én 16 órai kezdettel tisztségviselői választásokat 
tartunk a celldömölki kultúrotthonban, melyre szeretettel meghívunk 
minden érdeklődőt, szervezetünkhöz kapcsolódni kívánót, mindazo
kat, akik magukénak érzik jelszavunkat: „SEGÍTS, HOGY SEGÍT
HESSÜNK!", mindazokat, akik segítségre szorulnak, vagy akik 
munkánkban segíteni akarnak. 

Azoknak a jelentkezését is várjuk, akik tisztségviselőként jelöltetni 
kívánják magukat; elnöknek, titkárnak, gazdasági vezetőnek. A pá
lyázatokat írásban kérjük eljuttatni: Egresi Judit megbízott megyei 
elnök és Németh Imre OTSZ-kapcsolatok képviselete (Szombathely, 
9700, Wesselényi út 14.) részére. (Tel.: 06-94/325-369). Továbbá 
azokat a személyi javaslatokat is várjuk, amelyben a megjelölt tiszt
ségekre alkalmas személyeket kívánnak javasolni. 

Segítségüket köszönjük. 
LÁÉT Vezetősége 

* SPORT * SPORT * 

ASZTALITENISZ 
CVSE-MÁVÉPCELL-Dunaújváros 8:10 
Celldömölk, NB II-es férfi mérkőzés. 
A jól játszó hazaiak közel álltak a döntetlenhez a jóval esélyesebb 

Dunaújváros ellen. Győztek: Felleg Gábor (3), Ölbei Péter (2), Nagy 
Gábor (2) és Bihari Lehel (1). 

CVSE-MÁVÉPCELL H.-Peremarton 10:8 
Celldömölk, NB III-as férfi mérkőzés. 
A tartalékos celli csapat ezúttal csak nagy nehezen tudta kétvállra 

fektetni a peremartoniakat. 
Győztek: Tamás László (3), Máthé Gyula (3), Balázs Gyula (2), 

Balázs Béla (1), és a Máthé-Balázs Béla páros. 
* 

Szombathelyen, az általános iskolások megyei alapfokú asztalite
nisz-bajnokságán Balázs Dorottya, a Berzsenyi iskola versenyzője 
második helyezést ért el. 

A versenyt rendező Vas Megyei Asztalitenisz Szövetség ismét bak
lövést követett el: egy korcsoportban versenyeztette a gyerekeket 4.-
től 8. osztályos korig! 

•vl-

Betörtek az ékszerboltba 
Február 17-én betörtek a Parti 

ékszerboltba. Mint azt Molnár La
jos alezredes, a városi rendőrkapi
tányság vezetője a városi televízi
óban elmondta, a tettesek éjjel 0 
óra 40 perckor egy 6 centiméter át
mérőjű, 1 méter hosszú doronggal 
törték be a kirakatot, és mindössze 
45 másodpercre volt szükségük, 
hogy kirámolják az ott található el
sősorban nagy értékű órákat, mint
egy fél millió forint értékben. 

A rendőrjárőr 4 perc alatt a hely
színen volt, de arra a tettesek már 
eltávoztak, így azokat elfogni nem 
tudta. 

Molnár Lajos elmondta, hogy 
tökéletesen védett hely nincs. Az 
ékszerboltban korszerű riasztó van, 
ami a rendőrségen jelez, de 45 má
sodperc alatt semmiképp sem lehe
tett volna elérni a helyszínt. Az eset 
tanulságaként mondta, hogy nagy 
értékű ékszereket, árukat nem sza
bad éjszakára, de talán még ebéd
időre sem a kirakatban hagyni... 

Az alezredes azt is közölte, hogy 
a kamera a betörés minden mozza
natát pontosan rögzítette, és bízik 
benne, hogy az elkövetők hamaro
san rendőrkézre kerülnek. 

V.L. 

7 MÁRVÁNY V 
M U N K A R U H A , 

C S E M P E , J Á R Ó L A P 
K I S K E R E S K E D É S 

Ceüd., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járó lapragasztó k. 

Szeretette/ várjuk 
\ kedves i 
\ vásárlóinkat! L 

FOGADÓÓRA 
Dr. Györkös Péter országgyűlési képviselő és Hetényi Endre, a 

4. sz. egyéni választókerület önkormányzati képviselője 1999. már
cius 11-én (csütörtökön) 17-től 18 óráig fogadóórát tart a Celldömölk 
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola könyvtárában. 

Hivatalos közlemény 
Tájékoztatjuk azon állampolgárokat, akik cselekvőképességet ki

záró gondnokság alatt álló személy(ck) gondnokai, hogy jogszabályi 
változás miatt (13/1999. (II. 1.) számú Kormányrendelet 61. §) a 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett és korábban sze
mélyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező polgárok személy
azonosító igazolványát a rendelet hatálybalépését (1999. március 2.) 
követő hat hónapon belül ki kell váltani. 

Az igazolvány kiváltása a gondnok kötelezettsége (44. § (3.) bek), 
és a gondnok azt az állandó lakhelye szerint illetékes rendőrkapitány
ság ügyfélszolgálatánál teheti meg. 

Celldömölki Rendőrkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztály 

Erdő
gazdálkodók 
figyelmébe 

Az Állami Erdészeti Szol
gálat Szombathelyi Igazgató
sága Erdőtervezési Irodája ér
tesíti az erdőgazdálkodókat, 
hogy az 1999. évi terepi felvé
telek előtt az 1996. évi LIV. 
törvény végrehajtás rendelete 
31. § (2) bekezdése alapján -
előzetes egyeztető tárgyalást 
tart a Celldömölki Erdészeti 
Tervezési Körzetben találha
tó, nem erdészeti kezelésben 
lévő területekre vonatkozóan. 

A tárgyalás helye: Állami 
Erdészeti Szolgálat Szombat
helyi Igazgatósága, Szombat
hely, Batthyány tér 2. 

A tárgyalás időpontja: 
1999. április 13. 10.00 óra. 



ÚJ KEMENESALJA 1999. MÁRCIUS 11. i 4 

Világcsúcsot állított be a magyar sípmesterek között 

A magyar futballbírói kar doyenje 
1953-ban, a celli futballbírók 

pápájának, Horváth Győzőnek 
Hámán Kató utcai lakásán szé
kelt a cellí járási futballszövetség 
és a játékvezetői testület. Ez 
utóbbi szervezésében tett sikeres 
játékvezetői vizsgát Magyar Jó
zsef, aki a MÁV Építési Főnök
ségen töltött be felelősségteljes 
beosztásokat, innét is ment nyug
díjba műszaki főfelügyelőként. 

60 éves korában Magyar Jó-

volt celli és sárvári járásban talán 
egyetlen olyan futballpálya sin
csen, ahol ne fordult volna meg 
síppal vagy zászlóval a kezében. 
A volt járások községeiben ma is 
vasárnapról vasárnapra szere
tettel üdvözlik a sportvezetők, a 
játékosok és a nézők. Az elmúlt 
45 év alatt közel 2000 labdarú
gó-mérkőzésen igyekezett a sza
bályok keretei között eleget tenni 
a saját maga és a játékvezetői tes-

A spuri relikviák küziitt az aranysíp 

zsef az aktív munkavégzést 
ugyan befejezte, de a futballbírói 
működését nem. Akár hiszik, 
akár nem, a magyar futballbírói 
kar doyenjeként az idei tavaszi 
fut ball rajttal - 77. életévében - a 
46. bajnoki szezonkezdésre ké
szül. A koros nagypapa szerető 
felesége és családja megértő tá
mogatásával 45 évi fulballbírás-
kodás után sem vonult le a pályá
ról, sőt, most is olyan izgalommal 
várja a rajtot, mint amikor az első 
mérkőzés dirigálására készült. 

Vas megyében is kevés, de a 

lületek által felállított követelmé
nyeknek. 

Az egykori pápai Szent Mór 
Reálgimnáziumban alakította ki 
az egész életét meghatározó hit
vallását: ORA ET LABORA! 
(Imádkozzál és dolgozzál!). 
Gyermekkorában a Cinca-parti 
dömölki gyerekek között rúgta 
nap mint nap a rongylabdát, majd 
az igazi labdarúgó-mérkőzések 
hangulatát 1939-ben a gimnázi
um válogatott csapatában ízlelte 
meg. Az iskola befejezése után a 
celli levente, majd 1942-ben ál

mai csapata, a CVSE követke
zett. Közben a legényegylet tag
jaként pingpongozott és tekézett. 
Ez időből származó érmeit, elis
merő okleveleit és fényképeit ma 
is büszkén és féltve őrzi. 

Természetesen a hosszú játék
vezetői pályafutása során is szá
mos elismerésben részesült. 15 
éves játékvezetői tevékenységét 
a Vas Megyei Labdarúgó Szövet
ség elismerő igazolvánnyal jutal
mazta, majd 1978-ban, a 25 éves 
jubileumát ünneplő futballbíró, 
Vikmann György celldömölki já
tékvezető barátjának a társaságá
ban az MLSZ és a magyar játék
vezetők testületének legmaga
sabb elismerését, az „Aranysíp"-
ot vehette át. Az elmúlt év nyarán 
pedig a játékvezetői tevékenysé
gét a sárvári labdarúgó szövetség 
és annak játékvezetői kara ismer
te cl „Emléklap"-pal. 

Magyar Jóska bácsi sportrelik
viái közöli található a közelmúlt
ból egy meghívó, amely az egyik 
legféltettebben őrzött darabja a 
gyűjteményének. E meghívóval 
1994. november 19-ére a sárvári 
Kinizsi étterembe egy évzáróra 
invitálták, amelyen részt vett az 
1994. évi világbajnoki döntőben 
remekül bíráskodó Puhl Sándor 
is. A meghívó hátulján a világhí
res futballbíró autogramja látható 
az alábbi írás kíséretében: „Em
lékül az ország legidősebb műkö
dő játékvezetőjének. Magyar Jó
zsefnek. Tisztelettel: Puhl Sán
dor." A nemzetközileg elismert 
játékvezető e kedves szavakkal 
tisztelgett a celldömölki Magyar 
József előtt, aki ugyan nem veze
tett világbajnoki döntőt, de a ma
ga teljesítményével világcsúcsot 
állított be a sípmesterek között. 

A celli futballbíró hitvallásá

nak megfelelően élt és éli ma is 
mindennapjait. A városban sokan 
ismerik és tisztelik a deresedő 
hajú „öregurat". A régi celliek 
szeretettel köszöntik, amikor el
választhatatlan kerékpárján feltű
nik a város utcáin. Apropó, ke
rékpár! Ha meg tudna szólalni az 
elnyűhetetlen vasparipa, de sokat 
mesélne gazdájáról, akit az or
szágutakon Kelédtől Simaságig 
oly sokszor elrepített a mérkőzé
sek helyszínére! 

Magyar József, a futballbírói 
síp szerelmese, akinek elmondá
sa szerint Horváth GyŐzŐ bácsi 
volt a példaképe, a futballpályá-
kon mindig igyekezett „becsü
letesen tenni a dolgát". Mi is 
gratulálunk e szép és emlékeze
tes jubileum alkalmával. Kíván
juk neki, hogy továbbra is tudja 
egészségben folytatni a „labdarú
gás napszámosaként" számon 
tartott játékvezetői tevékenysé
gét. A sportberkekben az a mon
dás járja, hogy a futballbírók kü
lönleges anyagból vannak gyúr
va. Ha ez igaz, akkor Magyar Jó
zsefet a legkiválóbb anyagból 
gyúrták össze, amit bizonyított 
már, és úgy gondoljuk, ha rajta 
múlik, akkor neki sikerül az, ami 
még emberfiának nem sikerült, 
aktívan éli meg az 50 éves jubi
leumot is. Úgy legyen! - tini -

OPTIKA 
CELLDÖMÖLK, 

VASÚTÁLLOMÁS 

INGYENES SZEM VIZSGALAT • SZEMÜVEG-
KÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS • SZTK-, MÁV-VÉNYEK BE
VÁLTÁSA • K O N T A K T L E N C S E ÁPOLÓSZEREK « 
EGYÉB OPTIKAI C I K K E K , KIEGÉSZÍTŐK ÁRUSÍ
TÁSA • AJÁNDÉK • FOTÓ 

Telefon: 06-95/423-800 

BONTASI 
HIRDETMÉNY 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízásából eljárva a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
meghirdeti bontásra a Celldömölk, Király J. utca 4. (Kontyos 
udvara) alatti épületet 157 500 Ft + áfa kikiáltási áron. 

A bontási munkát 1999. május 15-éig kell elvégezni. 

További információ kapható, illetve jelentkezés a licitre 
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán 

1999. március 17-én 15.00 óráig. 



13 1999. MÁRCIUS 11. UJ KÉMEIN E S A L J A 

Hazai siker 
a jubileumi tornán 

Négy női és négy férfi kézilab
da-csapat randevúzott február 
27-én a celldömölki sportcsar
nokban, ahol a város 20 éves ju
bileumának tiszteletére rendezett 
a CVSE villámtornát. A nőknél 
Bük, Sárvár és Szentgotthárd, 
míg a férfiaknál Csurgó, Répce
lak és Szentgotthárd csapatai 
küzdöttek meg a hazaiak társasá
gában a díszes serlegekért. A 
csarnokba kilátogató nézők iz
galmas és jó színvonalú mérkő
zéseket láthattak és végül hazai 
sikernek tapsolhattak. 

A celldömölki férfi csapatban 
a tornán az alábbi játékosok sze
repeltek: Dénes - Tóth (6), Né
meth (4), Fonyó (7), Lendvai 
(12), Varga (11), Csizmazia (5). 
Cserék: Horváth, Sali (4), Bako
nyi (3), Kormos (2), Ludvig (1). 
(Zárójelben a tornán lőtt gólok 
száma.) Eredmények: Celldö
mölk - Répcelak 20:8, Szentgott
hárd-Csurgó 18:16, Celldö
mölk-Szentgotthárd 16:11, 
Csurgó-Repcelak 17:13, Répce
lak-Szentgotthárd 20:19, Celldö
mölk-Csurgó 19:12. 

A torna végeredménye: 1. 
Celldömölk 6 pont, 2. Szentgott
hárd 2 p., 3. Csurgó 2 p., 4. Rép
celak 2 p. A torna legjobb férfi 
kapusa Dénes Ákos (Celldö
mölk), legtechnikásabb játékosa 

Megváltozott 
nyitva tartás 

A celldömölki Kreszne-
rics Ferenc Könyvtár érte
síti olvasóit, hogy a felnőtt 
részleg a könyvtárosok to
vábbképzése miatt a követ
kezők szerint tart nyitva 

1999. február 8-tól 
május 31-ig: 

Hétfő, csütörtök, 
péntek: 12-18 óráig 

Kedd, szerda: 9-18 óráig 
Szombat: 9-12.30-ig 

A gyermekrészleg 
nyitva tartása változatlan. 

1999. június 1-től 
a korábbi nyitva tartás 
szerint várjuk önöket! 

SZÍVES 
MEGÉRTÉSÜKET 

KÖSZÖNJÜK 

pedig Csalló Balázs (Csurgó) 
lett, akik különdíjat vehettek át a 
rendezőktől. 

A női mérkőzéseken kiélezet
tebb volt a küzdelem, mint a fér
fiaknál. A celldömölki csapat az 
utolsó mérkőzésen egy góllal le
győzte a Sárvári Kinizsit, s így a 
két csapat helyet cserélt az egy 
héttel korábbi sárvári tornához 
képest. Celldömölkön a CVSE-
Jub-Cell végzett az élen, míg a 
rivális Kinizsi lett a 4. helyezett. 

A torna mérkőzésein az alábbi 
játékosok szerepeltek: Kiss -
Emih (3), Salamomié (6), Geiger 
Cs. (6), Horváthné (4), Tokorcsi 
(13), Geiger Sz. (13). Cserék: 
Mendel, Nagy (1), Foglszinger 
(1), Keresztes. 

A női csapatok eredményei: 
Celldömölk-Bük 17:14, Sárvár-
Szentgotthárd 14:14, Szentgott
hárd-Celldömölk 15:14, Bük-
Sárvár 16:9, Bük-Szentgotthárd 
10:8, Celldömölk-Sárvár 16:15. 
A női torna végeredménye: 1. 
Celldömölk 4 pont, 2. Bük 4 p., 3. 
Szentgotthárd 3 p., 4. Sárvár 1 p. 

A női kapusok közül Fazekas 
Attiláné (bük) lett a legjobb, míg 
a legtechnikásabb játékosnak 
Szabó Mariettát (Szentgotthárd) 
választották a csapatok szakve
zetői. 

- tini -

Eredmények a gimnáziumból 
A Megyei Tehetségkutató Atlétikaversenyt 1998. október 14-én ren

dezték Szombathelyen: 
800 méteres síkfutás: 1. Makkos Lilla (2:45,6), 100 méteres síkfutás: 

4. Esztergályos Katalin (14,7), súlylökés: 2. Somogyi Ákos (9,64 m) 
A Tinódi Atlétika Kupára 1998. október 16-án került sor Sárváron: 
100 méteres síkfutás (IV. kcs.): 4. Viczmándi Ervin (12,3) 
100 méteres síkfutás (IV. kcs.): 1. Brányi Enikő (13,6) 
100 méteres síkfutás (V. kcs.): 1. Jankovics László (11,5) 
100 méteres síkfutás (V. kcs.): 1. Emih Abigél (14,2) 
800 méteres síkfutás (IV. kcs.): 4. Tarczi Róbert (2:18,8) 
1500 méteres síkfutás (V. kcs.): 2. Szabó Mátyás (5:00,6) 
4 x 100 méteres váltófutás (lány): 1. hely (59,9), a csapat tagjai: Brányi 

Enikő, Emih Abigél, Esztergályos Katalin, Nagy Eszter. Távolugrás (V. 
kcs.): 1. Jankovics László (6,1 m), 4. Borovszky Tamás (5,24 m). Ma
gasugrás (IV. kcs.): 4. Csiszlér Gergely (155 cin) 

Az Összesített pontversenyben a fiúk a 4., a lányok pedig a 3. helyen 
végeztek. 

A Diákolimpia V. korcsoportos megyei labdarúgódöntőn a gimnázium 
csapata 4. helyezett lett. A csapat tagjai: Baráth Tamás, Kiss Csaba, 
Hencz Péter, Hajba Tibor, Böröcz Zoltán, Vass Gábor, Győrvári Gábor, 
Szabó Mátyás, Dittmann Gergely, Mező Norbert, Szita Gergely, Vicz
mándi Ervin, Szabó Gábor, Sebestyén Péter, Görög Balázs, Szabó Zoltán, 
Hajas András, Biczó Bálint, Jankovics László. 

A kézilabda Diákolimpia V. korcsoportos leány megyei döntőn 1. 
helyezett a celli gimnázium. A csapat tagjai: Mendel Helga, Sámson 
Adrienn, Csahók Mónika, Esztergályos Katalin, Kovács Kitti, Keresztes 
Linda, Tinka Petra, Hende Anikó, Vass Bernadett, Einih Abigél, Balogh 
Bibiána, Lukács Amarilla, Kovács Nóra, Söplei Szabina, Márkus Alek-
szandra. K. N. 

Újra az országos döntőben 
A megyei forduló után megrendezték a leánytorna országos elő

döntőjét. Pápán nyolc csapat mérte Össze erejét. A Szent Benedek 
iskola leányai - a tavalyihoz hasonlóan - ismét aranyéremmel tér
hettek huza, így nagy izgalommal és kemény felkészüléssel néznek a 
március végi országosdöntö elébe, amelyen városunkat képviselhetik. 
A győztes csapat tagjai: Nagy Ivett, Bognár Zsófia, Illés Anita, Kereki 
Ciritia, Marcis Csilla és Hurváth Fruzsina voltak. 

r 
ELOFIZETOI MEGRENDELŐLAP 

Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 
1999. április l-jétől 

D egy évre 
• fél évre 
Q negyedévre 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

Név: 

948 forint, 
474 forint, 
237 forint. 

Cím: 

Dátum: Aláírás: 

L 
A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak 

további tájékoztatást. 
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^SPORT ^eredmények - események ^SPORT ^ i 
Celldömölki 

focisiker 
Lentiben 

Lenti város önkormányzata - a várossá 
avatás 20 éves jubileuma alkalmából - terem
labdarúgó tornát rendezett a vele egyidőben 
várossá nyilvánított Barcs, Celldömölk, Kör
mend és természetesen Lenti általános iskolás 
csapatai részvételével. A csapatok száma ez
úttal 5 volt, mert a rendező város két együttest 
indított. Celldömölköt az alsóságiak, azaz a 
Berzsenyi iskola focistái képviselték. A csa
pat alaposan kitett magáért, mert ellenfeleit 
maga mögé utasítva az első helyen végzett, 
és a fiúk egy gyönyörű, 40 centiméter magas 
serleggel térhettek haza. 

A városunkat képviselő berzsenyisek ered
ményei: 

Berzsenyi-Körmend 2:2, Berzsenyi-Barcs 
6:0, Berzsenyi-Lenti (Vörösmarty) 3:3. 

A döntőben: Berzsenyi-Lenti (Arany) 5:1. 

Diáksport - terematlétika 
1-2. osztály 30 m síkfutás 
1. Hosszú Dóra (Gáyer) 
2. Kondor Vivien (Gáyer) 
3. Szabó Alexandra (Eötvös) 

4 körös futás 
1. Hosszú Dóra (Gáyer) 
2. Kondor Vivien (Gáyer) 
3. Ertfss Kata (Eötvös) 

Helyből távolugrás 
1. Finta Nikolett (Eötvös) 
2. Felföldi Beáta (Eötvös) 
3. Somogyi Alexandra (Eötvös) 
3-4. osztály 30 m síkfutás 
1. Szentpáli-Juhász Noémi (Gáyer) 
2. Hanzl Nikolett (Eötvös) 
3. Prépost Szilvia (Eötvös) 

4 körös futás 
1. Széntpáli-Juhász Noémi (Gáyer) 
2. Szakáli Anna (Gáyer) 
3. Kiss Adrienn (Gáyer) 

Helyből távolugrás 
1. Prépost Szilvia (Eötvös) 
2. Józsa Annamária (Eötvös) 
3. Németh Beáta (Eötvös) 
5-6. osztály 30 m síkfutás 
1. Kovács Annamária (Berzsenyi) 
2. Zsemlye Viktória (Berzsenyi) 
3. Kazán Dóra (Eötvös) 

4 körös futás 
1. Kazán Rita (Eötvös) 
2. Kunyik Veronika (Gáyer) 

Kovács Ákos (Gáyer) 
Rózsa Tibor (Eötvös) 
Marics Balázs (Eötvös) 

Sebestyén Balázs (Eötvös) 
Rozinán Kristóf (Eötvös) 
Taliszter Ernő (Eötvös) 

Taliszter Ernő (Eötvös) 
Kovács Benjámin (Gáyer) 
Rozinán Kristóf (Eötvös) 

Németh Bálint (Eötvös) 
Süle Dániel (Eötvös) 
Bódis Richárd (Gáyer) 

Bódis Richárd (Gáyer) 
Balogh Zsolt (Eötvös) 
Molnár Zoltán (Eötvös) 

Stubán Ádám (Gáyer) 
Németh Szilárd (Gáyer) 
Kazári Ákos (Eötvös) 

Sebestyén Ádám (Gáyer) 
Hanzl István (Eötvös) 
Földi Arnold (Nagysimonyi) 

Rákóczi Richárd (Berzsenyi) 
Dummcl Domonkos (Eötvös) 

3. Zsömlye Viktória (Berzsenyi) 
Otösugrás 

1. Huszár Vivien (Berzsenyi) 
2. Varga Tímea (Gáyer) 
3. Horváth Ágnes (Eötvös) 

Magasugrás 
1. Kovács Annamária (Berzsenyi) 
2. Kunyik Veronika (Gáyer) 
3. Jakab Georgina (Gáyer) 

Súlylökés 
1. Kazári Rita (Eötvös) 
2. Hcrczeg Ildikó (Berzsenyi) 
3. Jakab Georgina (Gáyer) 
7-Jt. osztály 30 m síkfutás 
1. Bellovics Diána (Gáyer) 
2. Tinka Erika (Gáyer) 
3. Simon Eszter (Gáyer) 

6 körös futás 
1. Bellovics Diána (Gáyer) 
2. Göcsi Georgina (Berzsenyi) 
3. Varga Tímea (Eötvös) 

Súlylökés 
1. Tanai Veronika (Berzsenyi) 
2. Dala Dóra (Gáyer) 

3. Kovács Katalin (Eötvös) 
Otösugrás 

1. Mendel Katalin (Eötvös) 
2. Németh Anita (Berzsenyi) 
3. Balhási Nóra (Gáyer) 

Magasugrás 
[. Tanai Veronika (Berzsenyi) 
2. Horváth Zsófia (Gáyer) 
3. Balhási Nóra (Gáyer) 

Balogh Zsolt (Eötvös) 

Dummel Domonkos (Eötvös) 
Tarczi Gergő (Gáyer) 
Somogyi Zoltán (Berzsenyi) 

Tanai József (Berzsenyi) 
Fekete András (Gáyer) 
Sebestyén Ádám (Gáyer) 

Somogyi László (Gáyer) 
Somogyi Zoltán (Berzsenyi) 
Rózsás Árpád (Gáyer) 

Lendvai Gábor (Berzsenyi) 
Kovács Tamás (Gáyer) 
Lendvai Péter (Berzsenyi) 

Németh Bálint (Berzsenyi) 
Lendvai Péter (Berzsenyi) 
Gamas Jurij (Berzsenyi) 

Grebenár Gábor (Eötvös) 
Kalmár Ádám 

(Jánosháza, Szt. Imre) 
Márton Dániel (Eötvös) 

Lendvai Gábor (Berzsenyi) 
Grebenár Gábor (Eötvös) 
Kovács Tamás (Gáyer) 

Jánosa Gábor (Berzsenyi) 

tJJ 
KBHMESAHA 
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