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Megalakulás és előzményei

A celldömölki ipartelepítés egyik legszebb üzemeként 1967-ben kezdte meg működését a Kereskedelmi Berendezé
seket és Gépeket Gyártó Vállalat Keripar 1. számú Berendezés Gyár Celldömölki Üzemegysége. Az üzemegység ve
zetőjének, dr. Schlőgl József jogászt nevezték ki. A vezető, sportszerető ember létére, az üzemkezdés első pillanatától  
kezdve  támogatta  a  gyári  dolgozók szabadidős  sporttevékenységét.  Sőt,  hozzájárult,  hogy a  Keripar  Celldömölki  
Üzemegysége, a Celldömölki Gépjavító Állomással együttesen vállalja el a Celldömölki MEDOSZ Sportkör további 
működtetését. Így alakult meg 1968. december 13.-án a MEDOSZ SK jogutódjaként a Celldömölki Keripar-Gépjavító  
Sportkör. A közös működés azonban alig egy évig prosperált. 1970. február 1.-én a Keripar-Gépjavító SK egyesült a  
Sághegyaljai Termelőszövetkezeti Sportegyesülettel (SASE). A Keripar-Gépjavító SK mindössze egy labdarúgó-csa
patot működtetett a megyei II. osztályban. A sportkör 1970. január 9. közgyűlési jegyzőkönyve tanúsítja, hogy a lab 
darúgók támogatását a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat a jövőben anyagilag nem vállalta. Ugyanakkor már az 1970.  
január 23. sportkört megszüntető közgyűlési jegyzőkönyv szerint, egyik bázisszerv sem vállalta a labdarúgó-csapat to
vábbi finanszírozását. Erről Fekete Imre a sportkör elnöke mondta:  „A két üzem vezetősége továbbra is kitartott az  
mellett, hogy a labdarúgó-szakosztály anyagi támogatását nem biztosítja. Mindkét üzem elhatározta, hogy kizárólag  
dolgozói részére kívánja sportegyesületi keretek között a sportolást biztosítani a jövőben.” 

A Keripar-Gépjavító SK megszűnésével tehát a szervezett sporttevékenység a Keripar celldömölki üzemegységében  
nem szűnt meg. 1970. január 29-én az üzemegység vezetője, dr. Schlőgl József igazgató és Stári József szakszervezeti  
titkára bejelentette a Magyar Testnevelési és Sportszövetség Járási Tanácsa Elnökségének, hogy önálló sportegyesüle 
tet alakítanak, melynek szervezésével, Vadócz Jenőt bízták meg és kérik a megalakuláshoz a hozzájárulás megadását.  
A megalakuláshoz az engedély gyorsan megérkezett, az előzetes szervezés is eredményes volt, és így 1970. február  
12-én, Jankovics István korelnök, már meg is nyithatta az alakuló közgyűlést. Vadócz Jenő levezető elnök javaslatára 
Stári József, Tarr Sándor és Takács Zsuzsa személyében háromfős jelölőbizottságot választott a megjelent 38 szavazati  
joggal rendelkező alapító tag. A közgyűlésen 78 személy vett részt, melyből 38 rendes tag, 37 pártoló tag és 3 meghí 
vott vendég volt. Az alakuló közgyűlésen Papp Béla csoportvezető, a szakszervezet nevében adott számot a tömeg 
sportban elért eddigi eredményességről. Elhangzott, hogy az üzemegység működésével majdnem egyidős az üzemi tö
megsport is. 

Celldömölkön nagy népszerűségnek örvendő – egy-egy játéknapon 200-300 néző volt jelen a mérkőzéseken – kispá

lyás labdarúgó-bajnokságban találkozunk először a Keripar csapatával. Csapatukat 1968-ban nevezték először a cell

dömölki kispályás bajnokságba, majd ősszel az Olimpia Kupa küzdelmeibe. A városi bajnokságban 11 mérkőzésből  
hetet megnyertek, kétszer döntetlent játszottak, és szintén kétszer vereséget szenvedtek. Végül: 16 ponttal 3. helyezett  
lett az együttes. Egyes csapatok elleni mérkőzések eredményei: Keripar–Gépjavító 2:1, –Építő KTSZ 2:3, –Termelő

szövetkezet 2:1, –Járási Tanács 2:2, –Kesztyűgyár 1:2, –MÁV TBFF 13:1, –Posta 9:0, –MÁV PFT 1:0, –Műszaki  
KTSZ II. 1:1, –Műszaki KTSZ I. 9:0, –Rendőrség 4:3. Az Olimpiai Kupa-mérkőzéseken elért eredmények már nem 
lettek elegendők a dobogós helyezéshez. Végelszámoláskor a tabellán ez olvasható:  5. Keripar 10  4  2  4  28:17  10  
pont. Az 1969. évi kétfordulós városi bajnokságban viszont két ponttal megelőzve a Kesztyűgyár csapatát az első he 

lyen végeztek. Eredményeik: Keripar–Építő KTSZ 5:2, 4:2, –Kesztyűgyár 3:4, 4:0, –MÁV Vontatási Főnökség 5:0, 
16:2, –Gépjavító 1:1, 2:0, –Malom 5:1, 5:2, –Járási Tanács 6:1, 4:0, –Termelőszövetkezet 0:3, 1:2, –MÁV PFT 3:0,  
6:1, –ITSK 1:2, 8:0, –Műszaki KTSZ 4:2,  3:1. Végeredmény, melyben az ITSK eredményei nem lettek beszámítva: 1.  
Keripar 18  14  1  3  77:24  29 pont. A bajnokságot nyert csapat tagjai voltak: Benkő Ferenc, Budai László, Csay Já 

nos, Farkis János, Gelesits Zoltán, Hérincs József, Nagy I. Endre, Nagy II. Endre, Nagy István, Őri László, Pityinger  
József, Somlai Károly, Somogyi Lajos, Szalai János, Tánczos Imre. Az üzemegység műhelyrészei is 1969-ben négy  

Visszatérve az alakuló közgyűléshez. A Vadócz Jenő által ismertetett alapszabály elfogadása és a Keripar Torna  
Club (KTC) megalakulás tényének kimondását követően, a hozzászólások során, Soós Miklós vetette fel elsőként, 
hogy az üzemi bajnokságok lebonyolításához pályát kellene építeni az üzemegység területén belül. Kérte a támogató

kat, hogy „továbbra is ilyen aktivitással és anyagi támogatással járuljanak ahhoz, hogy a sportkör megfelelő tevé
kenységet tudjon kifejteni.” Boncz Ernő főmérnök a gazdasági vezetés, míg Stári József titkár az üzemi Szakszervezeti 
Bizottság (SZB) nevében vállalták a támogatást úgy erkölcsileg, mint anyagilag. 



2
A KTC alapszabályában az egyesület színét sárga-fekete változatban állapították meg. Határoztak a KTC trapéz ala

kú jelvényéről is. Céljaik között pedig elsődlegesen az üzemegységnél dolgozók közül jelentkező tagok számára jelöl
ték meg a szakosztályokon belüli  tömeg- és versenysportolás biztosítását. Végezetül a jelölőbizottság javaslatának 
megfelelően megválasztották az alábbi személyeket az egyesületi munka irányítására kijelölt elnökségbe. Az eddigi  
sportmunkát elismerve, Papp Béla lett az egyesület első elnöke. Elnökhelyettesek: Vadócz Jenő, Dévényi Béla. Gazda
sági felelős: Csizmazia Katalin, míg elnökségi tagok: Boncz Ernő, Hannos László, Horváth Sándor, Kovács Ferenc és 
Somogyi Lajos. 

DÉVÉNYI BÉLA
elnökhelyettes

PAPP BÉLA
elnök

VADÓCZ JENŐ
elnökhelyettes

Az 500 dolgozót foglalkoztató Keripar üzemében 1970. február 12-én, a kesztyűgyári Textiles SE után megalakult a  
város második olyan sportegyesülete, amely elsődlegesen a saját üzemi dolgozóinak tömegsport foglalkoztatását tűzte  
zászlajára. E két sportegyesület életében volt időszak, amikor versenysportban is szerepeltek sportolóik, de nem ez  
volt számukra a legfőbb cél. Az ő példájuk nyomán alakultak Celldömölkön további üzemi jelleggel működő önálló 
tömegsport egyesületek, mint a Mezőgép TC, Spartacus SE, Celltex SE. A KTC valóban másodikként alakult, de szer 
vezettségben, irányításban és nem utolsó sorban a tömegsport versenyszerű eseményeit is tekintve, eredményességben  
is az élen járt. Hogy ez mennyire így volt, azt, az alig több mint egy évtizedes fennállásának történései megörökítésé 
vel próbálom az utókor számára megörökíteni.

 Az újonnan alakult egyesület vezetését kereste meg a Nagyközségi Tanács és kérte őket,  
hogy vegye át a Textiles Sportegyesülettől az NB III-as férfi asztalitenisz-szakosztályt. A 
szakosztály további működtetését anyagi támogatásnyújtással elő fogják segíteni, ígérték a  

tanácsvezetők. Az asztaliteniszezőkről röviden: A szakosztályt 1964-ben a Celldömölki Vasutas Egyetértés SE meg
szüntette. Kétévi szünetelés után, 1966-ban a Textiles SE égisze alatt újjászerveződöttek a celldömölki pingpongozók.  
Egy év megyei bajnokságban való szereplést követően – Celldömölkön a sportág történetében először – felkerültek az 
NB III-ba. Az első NB-s bajnoki idény nem sikerült fényesen, de nem estek ki. Nem a gyenge szereplés okaként, ha 
nem a MTS által megszüntetett támogatás miatt, a Textiles SE kegyvesztettje lett a fiatal erőkből álló együttes. A helyi  
tanácsi támogatás beígérése ellenére lemondtak a Textiles vezetői a szakosztályról. Kovács Károlyné vb. titkárnő köz
vetítésének köszönhetően azonban nem kellett újra megszakítani a működést. 1970. március 15-én, Győrben, a Sparta 
cus ellen a Keripar TC sárga-fekete színeiben állhattak már asztalhoz az NB III-ban. 

1970.

Az asztaliteniszezők a fiatal, friss oktatói igazolvánnyal rendelkező játékos edző, Obráz István vezetésével készültek  
a fiúiskola tornatermében. Mérkőzéseiket is ugyanitt rendezték. Heti két edzéssel készülhettek, de az NB III-as játéko
sok edzéslátogatásától nem volt elragadtatva az edző. A tárgyi feltételek természetesen a mai szemmel nézve, messze  
elmaradtak a követelményektől. Örvendetes volt viszont, hogy az edzésekre sok fiatal járt és szorgalmasan gyakorol 
tak. Természetesen a megállapításokat az eredmények is alátámasztják. Az NB III-as csapat Győrben az 1970. évi baj 
noki rajton 12:4 arányban maradt alul a Spartacus ellenében. A KTC pontjait Hetényi E. (2) és Zsankó szerezte. Már 
cius 22-én viszont meglepő 9:7 arányú győzelmet arattak vasi riválisuk ellen Körmenden. Ezt követően azonban az 
összes bajnoki mérkőzésüket elvesztették a celli csapat versenyzői. A bajnokságból azonban mégsem estek ki. Mind
ezt köszönhették annak, hogy a Körmend együttese az őszi idény kezdete előtt visszalépett a további küzdelmektől. Az 
1970. évi NB III-as bajnokság végeredménye:

1. Sz. Haladás VSE 16 15 1 – 201:55 31 6.   Lenti TE   16 5 – 11 95:161 10
2. Mosonmagyaróvár 16 13 – 3 171:85 26 7.   Komáromi MEDOSZ 16 4 – 12 97:159   8
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3. Szombathelyi Építők 16 12 1 3 170:86 25 8.   Nagykanizsai Vasas Izzó 16 3 – 13 84:172   6
4. Győri Spartacus 16 11 – 5 166:90 22 9.   Celldömölki Keripar TC 16 0 – 16 52:204   0
5. Nagykanizsai Kinizsi 16   8 – 8 116:140 16 10. Körmendi DMTE v i s s z a l é p e t t

Az utánpótlás korúak közül a serdülők megyei egyéni bajnokságán a Kovács-fivérek, Károly és László örvendeztette  
meg az egyesület vezetőit párosban ezüst-, míg egyéniben bronzéremmel. Június 4-én és 5-én, Szombathelyen rende
zett megyei asztalitenisz seregszemlén egyéniben 25 indulót előztek meg a KTC versenyzői. 1. Kovács László, 2. Ko
vács Károly, 3. Kun István, mindhárman a Keripar versenyzői. Természetesen a csapatversenyt is a KTC fiataljai nyer 
ték. Kovács László a Celldömölki 2. sz. Általános Iskolát képviselte a járási és megyei Úttörő Olimpián. Egyéniben a  
járási döntőt megnyerte, míg Szombathelyen a megyei döntőben 2. helyezést ért el. Csapattagként a járásin arany-, a  
megyein bronzérmes lett. A megyei ezüst feljogosította az országos döntőn való indulásra. Az Oroszlányban december 
27-30. között rendezett országos döntőben, a vigaszág versenyén az ezüstérmet jelentő második helyen végzett. 

KOVÁCS LÁSZLÓ KOVÁCS KÁROLY

Az NB III-as csapat: OBRÁZ ISTVÁN játékosedző, OBRÁZ ANDRÁS, 
HETÉNYI LÁSZLÓ, ZSANKÓ LÁSZLÓ, HETÉNYI ENDRE

Természetesen az egyesület fő célja, az üzemegység dolgozóinak biztosítani a sportolás feltételeit, s nem pedig a város asztali
tenisz versenysportjának fejlesztése volt. Ennek megfelelően készültek az első sportnap megtartására, melyre május 1-
jén került sor a ligeti volt teniszpályán. A kedvezőtlen időjárás sem tudta meggátolni a tervezett sportmajális megtartá
sát. A reggeli órákban gyülekeztek a gyárkapu előtt a dolgozók a központi felvonuláshoz, majd azt követően a ligetbe  
vonult családostól a Keripar kollektívája a célból, hogy együtt szórakozva eltöltsenek néhány órát. 

A vidám sportmajálison, a sportolókon kívül, kitűnő hangulat uralkodott a műsorban nem résztvevő, csak nézőként  
megjelenő dolgozók és családjaik körében. A női és férfi kispályás derbiken a gyári vezetők és egyszerű beosztottak  
pártoltak egy-egy csapat mellé és fennhangon biztatták őket a győzelemre. Nem is beszélve a sportoló anyukák és apu
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kák gyermekeinek hajrázásáról. Egyszóval a szép megoldások, és a gólok örömétől volt hangos a celldömölki liget. A  
kötélhúzás, zsákban futás és a lepényevő verseny gyermekkorom ligeti vasutas majálisaira emlékeztetett. 

A sportmajálist követően első alkalommal az üzemegység műhelyei között kiírták a kispályás labdarúgó bajnokságot. A küzde
lem a KTC értékes vándorserlegéért folyt. Egy-egy mérkőzésen harsány biztatásban részesültek dolgozótársaik részé
ről a mérkőző csapatok. 1970. évi bajnokságban a Műszakiak csapata nyerte el a vándorserleget, megelőzve a Kézi  
műhely, a Festők és Lakatosok csapatát. A KTC kispályás labdarúgócsapatát természetesen a JLSZ városi bajnokságá 
ba is  benevezték,  ahol az alábbi  eredményeket  érte el ellenfeleivel  szemben: KTC-MÁV Vontatás 3:1,  –Műszaki  
KTSZ 2:4, –MÁV Gépüzem 2:4, –Malom 13:1, –Járási Tanács 1:2, –Gépjavító 1:2, –Rendőrség 4:0, –MÁV PFT 5:2,  
–Építő KTSZ 3:1, –Termelőszövetkezet 0:0 eredménnyel a két bajnoki pontot a KTC javára igazolták. Az 1970. évi 
celldömölki kispályás labdarúgó-bajnokság végeredménye:

1.  Műszaki KTSZ 10 8 1 1 59:16 17 7.    MÁV Vontatás 10 5 – 5 22:36 10
2.  MÁV Gépüzem 10 8 1 1 32:15 17 8.    Rendőrség 10 2 1 7 20:37   5
3.  Mg. Gépjavító 10 7 2 1 29:18 16 9.    Építő KTSZ 10 1 1 8 15:47   3
4.  MÁV Pályafenntartás 10 6 1 3 28:28 13 10.  Malom 10 1 – 9 26:49   2
5.  Keripar TC 10 6 – 4 34:17 12 11.  Termelőszövetkezet * 10 2 – 8 14:18   4
6.  Járási Tanács 10 5 1 4 23:21 11         * bajnokságból kizárva

A KTC kispályás bajnokságban szereplő csapat tagjai voltak: Hérincs József, Finta Kálmán, Budai László, Gelesits 
Zoltán, Király Sándor, Klaffl Sándor, Kolonics Ferenc, Nagy Sándor, Őri László, Pityinger József, Somogyi Lajos, So

mogyi László, Somlai Károly, Tánczos Imre, Tóth István

Természetesen a kispályás labdarúgók június 21-én a nagyközség Munkahelyi Spartakiád döntőjében is elindultak, és a Kesz 
tyűgyár mögött a 2. helyen végeztek. A hagyományos házi nagypályás labdarúgást ez évben is megrendezték. A három ellen
felével szemben a Műszakiak csapata bizonyult jobbnak. 

A KTC röplabdázói a Falusi- és Munkahelyi Spartakiád versenyeken sikert, sikerre halmoztak. Vadócz Jenő olyan  
együttest hozott létre, amely a sportegyesület fennállása alatt e versenyeken szinte verhetetlennek bizonyult Vas me 
gyében a tömeges versenysport rendezvényein. A Munkahelyi Spartakiád versenysorozatban a területi, míg a Falusi  
Spartakiád esetében az országos döntőig jutottak el 1970-ben a Keripar röplabdázói. A Munkahelyi Spartakiád orszá
gos döntőjét ez évben rendezték meg első alkalommal. Három labdajátékból: kispályás labdarúgás, kézilabda és röp
labda lehetett döntőbe kerülni. A KTC röplabdázói a területi döntőig jutottak el és végeztek a 2. helyen. A területi dön 
tőnek Győr város július 23-24-én adott otthont. Győr, Vas és Zala megye győztes csapatai adtak itt egymásnak rande 
vút. A három résztvevő a Győri Vagongyár, a Celldömölki Keripar és a Zalaegerszegi Zalaterv együttesei voltak. A 
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hármas viadalon az alábbi sorrend alakult ki: 1. Vagongyár, 2. Keripar, 3. Zalaterv. A KTC röplabdázói a Vagongyár
ral szemben 3:0 arányban maradtak alul, míg a Zalaterv csapatát 3:0 arányban legyőzték.

A Falusi Spartakiád versenysorozata viszont a KTC sikerével zárult. Nem csak a Pankasz legyőzése, de az országos  
döntőbe való kerülés is, a megye röplabdás berkeiben élénk figyelmet ébresztett a celli röplabdázás iránt. A Kesztyű 
gyári Textiles SE női csapata mellett, a megyei szövetség a KTC férfi csapatát is szívesen látta volna a megyei bajnok
ságban. A felkérést a sportegyesület vezetése és a röplabdázók azonban elhárították. A járási döntőben a KTC Celldö
mölk nagyközséget képviselve, az egyetlen ellenfelét, Egyházashetye csapatát 3:0 arányban legyőzve került a megyei  
döntőbe. Lényegében a megyei döntő megnyerésével nyílt meg az út az országos döntőbe kerüléshez. A három ellenfél  
között volt az a pankaszi együttes, amelyet a helybéli iskolaigazgató, röplabda megszállott Kovács Béla irányított, aki  
a spartakiád döntők történetében Vas megyei színekben győzelemre is vezette már együttesét. Arról nem is szólva,  
hogy ez ideig még a megyei győzelmet soha nem adták ki kezükből a pankaszi fiúk. 1970. július 3-án, Szombathelyen  
azonban ők is kénytelenek voltak a nagyobb játékerőt képviselő, remekül játszó, de kissé korosodó KTC csapata előtt  
fejet hajtani. A KTC a megyei döntőt is játszma vereség nélkül nyerte. Eredményei: KTC-Pankasz 3:0, –Káld 3:0, –
Táplánszentkereszt 3:0. Pankasz legyőzése után ugyancsak Szombathelyen, július 31-én az SZSE szabadtéri röplabda
pályáin rendezték a területi döntőt. Csapat Győr megyéből nem érkezett, így egy mérkőzés eredménye döntött az or 
szágos döntőbe kerülésről.  Az ellenfél a Zala megyei  Csesztreg község csapata volt,  aki ellen ismét 3:0 arányban  
győztek a Keripar röplabdázói. Öt csapat játszmaveszteség nélküli legyőzésével került be a KTC a Kecskeméten, au 
gusztus 18-19-20-án rendezett, Falusi Spartakiád országos röplabdadöntőben, ahol végül a 6. helyezést szerezték meg. 

Kecskemét, 1970. 08.19. Falusi Spartakiád Országos Döntő: Állnak: Tarrósy Imre MTS já
rási elnök, HANNOS LÁSZLÓ, DÉVÉNYI BÉLA, Papp Béla KTC elnök

Előre hajolnak: TÓTH ISTVÁN, VADÓCZ JENŐ
Ülnek: HORVÁTH JÁNOS, ŐRI LÁSZLÓ, TAKÁCS FERENC

A Falusi Spartakiád különböző szintű versenyein Celldömölk nagyközséget képviselő sportági csapatokban és egyé
ni versenyzőként többen voltak, akik a KTC tagjainak számítottak. Az országos döntőben 5. helyen végzett celliek ké
zilabdacsapatát Vadócz Jenő edző készítette fel, s tagja volt Somlai Károly. Az asztalitenisz csapat, melyet Ferencz Jó 
zsef és Horváth István erősített ezüst-, míg ugyanők párosban bronzérmet szereztek. A női megyei bronzérmes sakk
csapatban Nagy Béláné képviselte az üzemegységet, egyéniben szintén bronzérmet szerzett. A férfi sakk döntő egyéni  
versenyében viszont Berki Imre lett ezüstérmes.

A sakkszakosztály versenyzői közül, Nagy Béláné a megyei szakszövetség egyéni versenyén is elindult. Örvendez
tek is a megyei sakkszövetségben, hogy újra volt celldömölki induló. A KTC versenyzője a megyei női mezőnyben a  
8. helyen végzett 4,5 ponttal. 
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Természetesen a KTC elnöksége és az üzemegység szakszervezeti bizottsága nem feledkezett el az alakuló közgyű

lésen tett pályaépítés ígéretéről. Papp Béla sportegyesületi elnök és Stári József SZB titkár, az üzemegység és a tégla 
gyári tó között lévő területet szerette volna sportpálya létesítés céljára megszerezni. A nagyközség tanácsi vezetőivel  
lefolytatott  ez irányú  tárgyalások,  tisztázatlan földtulajdon jogi  kérdései  miatt,  egyelőre  eredménytelenül  záródtak 
1970. évben. A KTC elnökségében az ősz közepén személyi változásokra került sor. A sportegyesület elnökét, Papp  
Bélát az üzemegység szakszervezeti bizottság titkárának választották, s ezért tisztségéről lemondott. Az egyesület irá
nyító testülete, az alapszabály adta lehetőséggel élve, a KTC elnökének Vadócz Jenőt, és helyette elnökhelyettesnek 
pedig Somogyi Lajost kooptálta.

A KTC taglétszáma 1970. év végére, 296 főre emelkedett, melyből pártoló tag 196 személy volt. A sportegyesület  
tagsága az évfolyamán 15 805 Ft-ot fizetett be tagdíjként a KTC költségvetésébe.  A sportegyesület éves költségvetési 
bevétele 37 570 Ft összegben teljesült. Kiadása pedig 32 845 Ft-ot tett ki. A KTC, 31–Vas–Celldömölki járás–Üzemi  
nyilvántartási szám alatt 1970. március 4-én, az MTS Járási Tanácsa 6/1970. sz. határozatával került sportegyesületi  
nyilvántartásba vételre. Eredetileg négy szakosztály működését kérte az egyesület: asztalitenisz, sakk, természetjáró és  
tömegsport. A természetjáró szakosztály megszervezése az év utolsó hónapjaira maradt, míg a többiek esetében élénk 
sportmunka volt tapasztalható egész évben. Az egyes szakosztályok működésére az alábbi összegeket fordította az el 
nökség: asztalitenisz 19 107 Ft, sakk 1354 Ft, természetjáró 594 Ft, tömegsport 10 322 Ft. A kiadásból fennmaradó  
1468 Ft-ot ügyviteli feladatok ellátására használták fel. Az NB III-as asztalitenisz feladatokat a helyi tanács 9426 Ft-
tal támogatta meg. A KTC költségvetéséhez a vállalat 10 000 Ft-tal, míg a helyi SZB 2000 Ft-tal járult hozzá.

A sportegyesület második évében kiemelkedő sportteljesítményre nem került sor. A műkö
désére az elhatározott tervszerűség, a céltudatos munka volt a jellemző. Az első esztendő 
eredményei, melyet tömegsportban elértek, bizonyították, hogy jó úton jár a vezetés, mikor 

arra törekszik, hogy minél több dolgozót vonjanak be a sportegyesületi munkába és biztosítsák számukra a sportolási  
feltételeket. A KTC elnöksége nem frázisokat pufogtatott a tömegsport jelentőségéről, hanem fáradságos munkával  
szervezte és irányította az üzemegység sportját. Erről a szeptemberi közgyűlésen így nyilatkozott az egyesület elnöke,  
Vadócz Jenő:  „A fáradtság megérte, mert nagyon sok dolgozónak tudtunk sportolási lehetőséget biztosítani. Pedig  
nem ment gördülékenyen az éves munka, mert év közben akadtak meg nem értések, vezetők és dolgozók között egy 
aránt.” Ez utóbbi őszinte szavak arra utalnak, hogy az üzemegységen belül is meg kellett küzdeni a KTC és a sporto
lás szükségességének elfogadtatásáért. Szerencsére a sportvezetésnek jó volt a kapcsolata az üzemegység vezetésével,  
az egyéb társadalmi szervezetekkel és így a kisebb-nagyobb gondok mindig megoldást nyertek. A sportegyesület pe 
dig, eredményeinek köszönhetően, lassan elfoglalta az üzemegység rangsorában kiérdemelt helyét, melyet a későbbi 
években még eredményesebb munkával tudta azt megszilárdítani.

1971.

A KTC éves sporttevékenységének értékelését kezdjük talán azzal, hogy az NB III-as felnőtt asztalitenisz csapat és a  
megyei bajnokságban szereplő ifjúsági csapat eredményeiről szóljunk. Ami az NB III-as csapatot illeti, sajnos azt kell  
megállapítani, hogy eredményességben nem tudott a mezőnyben felzárkózni. Tagságának meghosszabbítását megint  
csak egy csapat, a Lenti Vörös Meteor visszalépése biztosította. A bajnokságban szereplő csapatok erőviszonyai alap
ján az NB III-as bajnokság követelményeihez a KTC versenyzői nem tudtak ez évben sem felnőni. Ezen változtatni  
szükséges, állapította meg a közgyűlési beszámoló, „mert az NB III-ban való bennmaradás a csapat létjogosultságát  
is meghatározza.” Mindebből következtetni lehet, hogy a KTC csak az esetben vállalja a szakosztály működtetését,  
amennyiben a csapat az NB-s szereplést tudja hozni. A megyei ifjúsági asztalitenisz bajnokságban szereplő fiatalok 
eredményeikkel az elnökség elismerését vívták ki.

1971. évi NB III-as bajnokság végeredménye 1971. évi Vas megyei ifjúsági bajnokság végeredménye

1. Mosonmagyaróvár 16 14 2   – 208:  48 30 1. Sz. Haladás VSE 16 15 1   – 140:  20 31
2. Devecser 16 11 5   – 184:  72 27 2. Sz. Építők SC 16 12 2   2 118:  42 26
3. Győri Spartacus 16 11 2   3 163:  93 24 3. Szombathelyi SE 16 11 –   5 100:  60 22
4. Nagykanizsai Kinizsi 16   8 2   6 143:112 18 4. Celldömölk Keripar TC 16   9 1   6   90:  70 19
5. Győri Richards 16   7 1   8 132:124 15 5. Sz. Latex SE 16   7 4   5   93:  67 18
6. Sz. Építők SC 16   5 2   9 108:148 12 6. Káldi MEDOSZ 16   7 –   9   87:  73 14
7. N-kanizsa Vasas Izzó 16   5 – 11   93:163 10 7. Büki KSK 16   3 1 12   39:121   7
8. Sz. Latex SE 16   3 – 13   72:184   6 8. Sz. Vízmű SE 16   2 1 13   38:122   5
9. Celldömölk Keripar TC 16   1 – 15   48:207   2 9. Rábahidvég 16   1 – 15   15:145   2
10. Lenti Vörös Meteor v i s s z a l é p e t t 10.  Körmendi FMGT v i s s z a l é p e t t



7
A KTC versenyzői elindultak a járási és megyei Falusi Spartakiád-döntőkön. A járási versenyen férfi egyéniben Ob

ráz István, párosban Obráz István – Hetényi Endre, vegyes párosban Horváth István – László Csilla (Textiles) végzett  
az első helyen, míg az Obráz István, Obráz András, Kovács László összeállításban szereplő csapat szintén járási baj 
nokságot nyert. A megyei bajnokságon viszont már nem ment ilyen jól, a csapat és a vegyes páros ezüstérmet, míg az 
egyéni és páros versenyzők bronzérmet szereztek.

A KTC utánpótlása  1971-ben is  remekül  szerepelt  a  különböző egyéni  és  csapatversenyeken.  Január  14-15-én, 
Szombathelyen rendezett megyei egyéni serdülő bajnokságon, Kovács László végzett az első helyen. A legjobb négy 
közé kerülésért a Haladás VSE versenyzőjén, Keszein keresztül vitt az út az elődöntőben. Itt is Haladás VSE verseny
zőjével került szemben, azonban Kölkedi ellen is, akárcsak Keszei ellen 2:0 arányban a KTC versenyzője győzött. A  
döntőben az akkor még Latex SE színeiben versenyző Tancsics lett az ellenfél. Kovács László nem ijedt meg jó nevű 
ellenfelétől, szoros játék után végül is 2:1 arányban legyőzve azt, nyerte el a bajnoki címet. Párosban, Somogyi Miklós 
játékostársával bronzérmesek lettek. Itt az elődöntőben 2:0 arányban vereséget szenvedtek a Kölkedi-Szántó Haladás 
VSE párosától. Viszont a bronzcsatát 2:0 arányban megnyerték az Építős Kopfer-Mészáros duó ellen. Kovács László  
serdülő megyei bajnokként február 6-7-én, Székesfehérváron indult a területi versenyen, ahol ugyan bekerült a legjobb  
nyolc közé, de ott vereséget szenvedett és így kénytelen volt a további küzdelmektől búcsúzni. Viszont el kell ismerni, 
hogy e teljesítményért sincs mit szégyenkezni edzőnek, versenyzőnek, sportvezetőnek. 

A megye legjobb utánpótlás asztalitenisz csapatai mérkőztek meg május 9-én, Szombathelyen az Országos Ifjúsági  
Kupa megyei selejtezőjében. A KTC a döntőbe jutásért az SZSE gárdáját győzte le 5:3 arányban. A döntőbe az Építők  
csapata ellen viszont már nem sikerült a győzelem, 5:3 arányban a szombathelyi fiúk jobbnak bizonyultak.

Az Úttörő Olimpia megyei döntőjében, melyet december 17-én rendeztek Szombathelyen, a KTC versenyzője, So
mogyi Miklós, aki az 1. sz. Általános Iskola tanulója volt, bronzérmes lett.

A celldömölki  kispályás  labdarúgó bajnokságban szereplő KTC csapata  az  1971.  évi  bajnokságban egy hellyel  
előbbre, a negyedik helyen végzett. Eredményei: KTC – Mezőgép TC 0:6, –ÁFÉSZ 6:3, –MÁV Pályafenntartás 2:1, –
Műszaki KTSZ 7:2, –Malom 1:2, –Járási Tanács 1:1, –Építő KTSZ 8:1, –Kesztyűgyár 2:1, –Háziipar 2:2. Az üzem
egységen belüli kispályás házibajnokságban a bajnoki címet 1971-ben a Lakatosműhely labdarúgói érdemelték ki. A 
Keripar labdarúgói elindultak a KPVDSZ nagypályás labdarúgó bajnokságában is. A megyei  döntőre június 20-án,  
szakadó esőben a KPVDSZ megyei sportünnepélyén, Szombathelyen, a városligeti sportpályán került sor. Az ellenfél  
a Szombathelyi Iparcikk Kereskedelmi Vállalat csapata volt. A megyei újság értékelése szerint: „a jobb csatárjáték  
alapján megérdemelten nyerte el a kupát a celldömölki együttes.”

A KTC versenyzői a téli és nyári Falusi Spartakiád-döntőkön, valamint szakszervezeti sportrendezvényeken is meg 
találhatóak voltak. 1971-ben a Falusi Spartakiád döntőit először vidéki járási székhelyeken rendezték. Körmenden júli 
us 18-án többek között a röplabdázók találkoztak. A celldömölki járást a KTC csapatai képviselték. A férfiak második,  
a nők pedig harmadik helyezést értek el. A nők ez alkalommal vettek részt versenyen először. Eredmények: Nők: KTC 
– Pankasz 0:3, –Őriszentpéter 0:3, –Bejcgyertyános 3:0. Férfiak: KTC – Őriszentpéter 0:3, Káld 3:0, Táplánszentke
reszt 3:0. A férfi röplabdázók a KPVDSZ megyei döntőjében viszont, május 23-án Szombathelyen nem találtak legyő
zőre. A csapat tagjai voltak: Vadócz Jenő, Őri László, Hannos László, Horváth János, Takács Ferenc, Szabó Károly. 

A férfisakkozók is elindultak és bronzérmesek lettek a KPVDSZ bajnokságon. A nőket továbbra is Nagy Béláné 
képviselte, és a Falusi Spartakiád járási versenyét megnyerve, a megyei döntőn harmadik helyezést ért el. 

A KPVDSZ megyei sportünnepélyen először álltak a KTC atlétái is rajthoz. A legeredményesebb versenyző Bognár 
Jenő volt, aki magasugrásban aranyérmet, távolugrásban ezüstérmet, 100 méteres síkfutásban és súlylökésben pedig 
bronzérmet szerzett, valamint tagja volt az ezüstérmes 4x100 méteres váltónak is. Jól szerepeltek az ünnepségen a kö
télhúzásban is a Keriparosok csapata; sikerült a harmadik helyre húzni magukat.

Április 15-én alakult meg a KTC természetjáró szakosztálya 13 fő alapító taggal. Az év folyamán négy kirándulást  
szerveztek. A négy közül hármat önállóan, egyet pedig a szakszervezettel közösen. A közösen szervezet kirándulás a  
badacsonyi volt, melyről az alábbi fényképek készültek. Év végére a szakosztályi tagok száma 25 főre szaporodott. 
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A KTC vezetőségválasztó és beszámoló közgyűlését 1971. szeptember 30-án tartotta meg. Vadócz Jenő elnök részletesen adott  
számot az elnökség munkájáról, a szakosztályok eredményeiről. Felvázolta, hogy milyen sportpályát szeretnének megépíteni. El
gondolás, hogy helyet kapjon a kézilabda, röplabda, kispályás labdarúgó, tollaslabda és teniszpálya is egy adott placcon. A köz
gyűlés lelkesen fogadta a pályák javaslatit, majd a jövőt illetően az alábbi elnökségnek szavazott bizalmat: elnök: Vadócz Jenő, el
nökhelyettesek: Jankovics István és Somogyi Lajos, gazdasági felelős: Csizmazia Katalin, elnökségi tagok: Boncz Ernő, Döbrönte  
László, Hannos László, Horváth Sándor és Papp Béla.

SOMOGYI LAJOS
elnökhelyettes

VADÓCZ JENŐ
elnök

JANKOVICS ISTVÁN
elnökhelyettes

A közgyűlésen jutalmak átadására is sor került. Az elnök egyesületi vezetőknek, sportolóknak nyújtotta át az elnök
ség jutalmait. Az alábbi személyek részesültek tárgyjutalomba: Papp Béla, Csizmazia Katalin, Somogyi Lajos, Berki  
Imre, Ferencz József, Bognár Jenő, Gelesits Zoltán, Budai László, Hérincs József, Nagy Béláné, Karácsonyi László,  
Döbrönte László és Szűcs Sándor.

A 1971. év végére 300 tagot számlált a KTC, melyből 170 volt a pártoló tag. Az egyesület éves költségvetési bevéte 
le 41 809 forint volt, míg kiadása 39 290 forint. 

A sportegyesület éves beszámoló közgyűlésén, melyet 1973. február 1. napján tar
tottak, Vadócz Jenő elnök pozitívnak értékelte a KTC éves munkáját, és az elmúlt  
évhez viszonyítva színvonalasabbnak ítélte meg. Nem éppen büszkén, de közölte, 
hogy a nyár végén megváltak az egyetlen versenyszakosztályuktól, és a továbbiak

ban csak tömegsporttal kívánnak foglalkozni. Azt viszont büszkén jelentette be, hogy az év folyamán az MTS Járási  
Tanácsa értékelte a sportegyesületek tömegsport tevékenységét és megelőzve valamennyit, a KTC elnyerte a JTS di 
csérő oklevelét.

1972.
A KTC egyetlen versenysportszakosztálya az asztalitenisz volt. A felnőtt csapat az NB III. Kherling csoportban 

szerepelt, míg ifjúsági csapata a megyei ifjúsági bajnokságban. A szakosztály működtetését az egyesületi tagok közül  
többen ellenezték. A megszüntetését már az elmúlt bajnokság végén javasolták is. Végül azonban a bajnokságban buk
dácsoló csapatnak mégis bizalmat szavaztak. A bizalom nem az eredményességnek szólt,  hanem kizárólag annak, 
hogy ők voltak a járás egyetlen NB-s osztályban szereplő együttese. Az 1972-es évad, zökkenő mentessen indult. A  
megyei serdülő és ifjúsági egyéni asztalitenisz bajnokságot február 6-án, Szombathelyen rendezték. A serdülők vegyes  
páros versenyében Kovács László, Gazdag Ilona SZSE versenyzőjével az oldalán, míg bátyja Kovács Károly az ifjúsá
gi párosban, Ráth Miklós Építők játékosával egyaránt bronzérmesek lettek. 

A csapatbajnokságban az NB III-as csapat viszont sorozatban megalázó vereségeket szenvedett. A tavaszi idény 
befejeztével nyeretlenül foglalták el az utolsó helyet mindössze 18 nyert és 126 vesztett játszma aránnyal. Az ifjúsági  
csapat viszont az élvonalhoz tartozott a megyei bajnokságban. 5 nyert és 3 vesztett mérkőzés után a negyedik helyett  
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szerezték meg és 44 játszmát nyertek a 36 vesztettel szemben. Augusztusban azonban maguk a fiatal sportolók tettek 
arról, hogy a KTC vezetése megszüntesse a szakosztályt. Mint ismert, a szakosztály működésének biztosítása érdeké
ben, az 1. számú Általános Iskola tornatermét bérelték ki. Itt tartották az asztaliteniszezők hetente két alkalommal  
edzéseiket. Nem hivatalos edzésnapon is bent voltak a fiatalok edzeni a gondnokkal történt megegyezésük alapján.  
Sportszerűtlenül viselkedve, voltak, akik cigarettára gyújtottak és a csikkeket elszórták anélkül, hogy meggyőződtek 
volna kialvásukról. Ezért történt a baj, tűz keletkezett, melynek során elégett egy svédszekrény, egy ugrózsámoly, egy  
tornaszőnyeg és kiégett 4-5 négyzetméteren a parketta, valamint bekormozódottak a falak. Ennek a sajnálatos esemény 
következményeként a sportegyesület elnöksége megszüntette a szakosztályt, és az NB III-as bajnokságból visszalép
tette. Obráz István edzőnek a fegyelmi felelősségre vonását azonban mellőzték, de szerződését azonnali hatállyal és  
közös megegyezéssel megszüntették. 1972 tavaszán az asztalitenisz tartalék- és ifjúsági csapata az ötfordulós járási  
bajnokságban szerepelt. A celldömölki járási bajnokság végeredmény:

1.   Celldömölki Keripar Torna Club II. 5 4 0 1 17 :   3 8
2.   Egyházashetyei TSz Sportkör 5 4 0 1 16 :   4 8
3.   Jánosháza Iskolabútor Sportkör 5 2 1 2 9 : 11 5
4.   Celldömölki Keripar Torna Club ifj. 5 1 0 4 7 : 13 2
5.   Tokorcs KISZ szervezete 5 1 0 4 6 : 14 2
6.   Celldömölk Malomipari Vállalat 5 1 0 4 5 : 15 2

1972-ben nem sikerült megrendezni az asztalitenisz és sakk házibajnokságokat. Asztalitenisz esetében még mindig  
nem sikerült az üzemen belül megfelelő hely kialakítására. A sakkozók pedig egyszerűen nem rendezték meg. Kispá
lyás labdarúgásban azonban harmadik éve sikeres rendezvény volt a műhelyek közötti bajnokság, melyet hat csapat  
részvételével bonyolítottak le egyfordulós rendszerben. Az első helyet a Kézi-műhely csapata szerezte meg veretlenül  
32:15-ös gólaránnyal 10 pontot szerezve. 2. Festőműhely 6 ponttal, 3. Lakatosműhely 5 ponttal, 4. Műszakiak 4 pont 
tal, 5. Gépház 3 ponttal, 6. TMK 2 ponttal. 

A sakkozók részt vettek a Munkahelyi Spartakiád járási egyéni bajnokságán, ahol az első három helyezést megsze
rezték. Döbrönte László első helyezett lett. A Munkahelyi Spartakiád keretében rendezett celldömölki kispályás labda
rúgó bajnokságba két csapatot neveztek, akik az alábbi eredményeket érték el:

KERIPAR I. KERIPAR II.
1972.05.03. Keripar I. – Épitő KTSz 2:3 1972.05.04. Keripar II. – MÁV Gépüzem 1:2
1972.05.10. MÁV Gépüzem – Keripar I. 4:2 1972.05.10 MÁV Pályafenntartás – Keripar II. 2:1
1972.05.17. Keripar I. – Posta 2:1 1972.05.16. Keripar II. – MÁV Vontatás 5:2
1972.05.19. Keripar I. – MÁV Pályafenntartás 6:2 1972.05.26. Mezőgépjavító – Keripar II 2:3
1972.05.31. MÁV Vontatás – Keripar I. 3:5 1972.05.31. Építő KTSz – Keripar II. 3.3
1972.06.02. Keripar I. – Mezőgépjavító 3:1 1972.06.01. Keripar II. – Költségvetési Üzem 3:6
1972.06.05. Költségvetési Üzem – Keripar I. 2:3 1972.06.07. Keripar II. – Posta 4:1
1972.06.16. Keripar I. – Keripar II. 2:1 1972.06.16. Keripar I. – Keripar II. 2:1
1972.06.23. Keripar I. – ÁFÉSZ 6:0 1972.06.22. Keripar II. – Műszaki KTSz 2:2
1972.07.04. Posta – Keripar I. 2:8 1972.06.30. Keripar II. – ÁFÉSZ 4:2
1972.07.07. Keripar I. – MÁV Fenntartás 8:1 1972.07.06. MÁV Vontatás – Keripar II. 3:3
1972.07.14. Keripar I. – MÁV Vontatás 2:1 1972.07.11. Keripar II. – Mezőgépjavító 1:3
1972.07.19. Mezőgépjavító – Keripar I. 4:0 1972.07.20. Költségvetési Üzem – Keripar II. 6:1
1972.07.26. Keripar I. – Költségvetési Üzem 2:0 1972.07.21. Keripar II. – Építő KTSz 3:4
1972.07.28. Műszaki KTSz – Keripar I. 0:1 1972.08.05. Keripar II. – Keripar I. 1:7
1972.08.05. Keripar II. – Keripar I. 1:7 1972.08.11. Posta – Keripar II. 2:3
1972.08.11. ÁFÉSZ – Keripar I. 1:8 1972.08.15. ÁFÉSZ – Keripar II. 4:3
1972.08.15. Keripar I. – Műszaki KTSz 7:0 1972.08.25. Keripar II. – MÁV Pályafenntartás 6:1
1972.08.29. Építő KTSz – Keripar I. 0:1 Elmaradt MÁV Gépüzem – Keripar II. 0:3
Elmaradt Keripar I. – MÁV Gépüzem 3:0 Elmaradt Műszaki KTSz – Keripar II. 0:3

1972. évi kispályás labdarúgó bajnokság végeredménye  

  1. Keripar I. 20 16 0   4 76– 29 32
  2. Építő KTSz 20 14 2   4 54– 38 30
  3. Tanácsi Költségvetési Üzem 20 12 2   6 78– 40 26
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  4. Mezőgépjavító 20 10 5  5 60– 40 25
  5. MÁV Pályafenntartás 20 10 2   8 69– 55 22
  6. Keripar II. 20   8 3   9 54– 55 19
  7. MÁV Gépüzem 20   8 3   9 56– 74 19
  8. Műszaki KTSz 20   7 3 10 53– 63 17
  9. MÁV Vontatás 20   6 3 11 61– 78 15
10. ÁFÉSZ 20   3 2 15 33– 72   8
11. Posta 20   2 2 16 44– 94   6

Keripar I. csapat tagjai voltak: Budai László, Dezső Imre, Fodor Géza, Fülöp László, Gelesits Zoltán, Hetényi László,  
Hérincs József, Karácsonyi László, Kovács Gyula, Nagy Endre II., Nagy Sándor, Pityinger József, Somogyi Lajos, So
mogyi László.
Keripar II. csapat tagjai voltak: Bak István, Bognár Jenő, Büki Lajos, Csihar Csaba, Csizmazia Károly, Fazekas Sán
dor, Fürdős Károly, Horváth János, Iván István, Jakobi László, Karádi András, Kovács Lajos, Nagy István, Remport 
József, Somogyi Gábor.

A Nyári Falusi Spartakiád járási döntőit 1972. július 2-án rendezték meg Celldömölkön. Németh Imre atlétikában  
megnyerte a 100 méteres síkfutást és a távolugrást. 100 méteren 12,4 mp-es idővel, míg távolugrásban 560 cm-es ug
rással lett járási bajnok. A KTC férfi röplabda csapata képviselte Celldömölköt, és Egyházashetye legyőzésével (3:0)  
nyert bajnokságot. A csapatban az alábbi játékosok szerepeltek: Vadócz Jenő, Őri László, Hannos László, Takács Fe
renc, Somlai Károly és Csizmazia Károly. 

A megyei versenyek június 4-én a KPVDSZ Szombathelyen rendezett sportünnepélyével kezdődött. Nem a legjobb  
előjelekkel indult, mivel az asztaliteniszezők és sakkozók nevezése megkésett, így azt nem fogadták el, és ezért nem 
tudtak a versenyzők részt venni a versenyen. Röplabdában viszont csak a KTC nevezett, ezért ellenfél nélkül lett győz
tes. Csak kis- és nagypályás labdarúgók, valamint atléták vettek részt a versenyeken. Kispályás labdarúgásban a Lu
kácsháza ellen elszenvedett 4-3-as vereség miatt a Keripar csak a harmadik helyért játszhatott és végül bronzérmes  
lett. Lukácsháza ellen nemcsak a vereség volt fájó, hanem Budai László súlyos sérülése is, bokatörést szenvedett. A  
nagypályás csapat bekerült a döntőbe, ahol 4-2-re győzte le a Szombathelyi Keripar csapatát és lett újra aranyérmes.  
Atlétikában 4 arany és 2 ezüstérmet szereztek az atléták. Aranyérmesek: 800 méteres síkfutásban Nyári Béla, távolug 
rásban Németh Imre, Magasugrásban Fazekas Sándor és 4x100 méteres váltófutásban KTC csapata. Ezüstérmet 100  
méteres síkfutásban Németh Imre, 400 méteres síkfutásban pedig Nyári Béla szerzett. A KTC csapatának kötélhúzás 
ban az elmúlt évhez hasonlóan, most is a harmadik hellyel kellett megelégednie. Annak ellenére, hogy kispályás lab 
darúgásban a KPVDSZ megyei  döntőjében csak bronzérmes lett a KTC csapata, a négy megye  (Vas, Zala, Győr,  
Veszprém) Zalaegerszegen rendezett tornáján ők képviselhették Vas megyét. S ha már ilyen megtiszteltetés érte a csa
patot, akkor azt, akárcsak az előző évben, az első helyezéssel hálálták meg a fiúk.

1972. július 9-én Vépen került megrendezésre a Falusi Spartakiád megyei döntője atlétikából, ahol a KTC sportoló
ja, Németh Imre kétszer állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Megyei bajnok lett 100 méteres síkfutásban 12,1 
mp-es idővel és távolugrásban 581 centiméterrel. Egy hét múlva Celldömölkön kerültek megrendezésre kispályás lab
darúgás, lövészet, röplabda és teke sportágak megyei Falusi Spartakiád döntői. A versenyeket megelőző nap, szomba
ton délután akkora zápor zúdult le, hogy percek alatt tengerré változtak a szabadtéri sportpályák. Az időjárás nem kis  
gondot okozott a szervezőknek, de vasárnap reggel 9 órakor már újra készen voltak a pályák és várták a versenyzőket. 
Pontban 9 órakor felhangzott a sportinduló és 240 sportoló vonult fel a CVESE sporttelepén. A Himnusz elhangzását 
követően, Tarrósy Imre Járási MTS elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd kezdetét vette a sportvetélkedő. A Keripar 
TC férfi röplabdázói kerültek reflektorfénybe, akik a Vas Népe tudósítója szerint is, „végig színvonalas mérkőzéseket  
játszottak és biztosan jutottak a bajnoki cím birtokába”. Az ellenfelek közül Káldot 2:0 (12, 7), Pankaszt 2:1 (5, -7, 6), 
és Bucsut 2:0 (2, 5) arányban győzte le a Vadócz Jenő, Hannos László, Őri László, Takács Ferenc, Somlai Károly,  
Tóth Zoltán, Horváth János és Pócza Csaba játékosokat felvonultató Celldömölk néven szereplő KTC férfi csapata.  

Október 15-én, Szombathelyen rendezték meg a Munkahelyi Spartakiád atlétikai megyei döntőt, tudhatjuk meg a 
KTC elnökségének 1972. évi beszámolójából. A döntőn a KTC lelkes csapata a sok szép egyéni eredmény mellett az  
összetett pontversenyt is torony magasan megnyerte, melyért megkapta a spartakiád serlegét. A csapat 65 ponttal vég
zett az első helyen, a második helyezett XII. sz. Autójavító mindössze 17 pontot tudott szerezni. A versenyen pont 
szerzésben kitűntek:
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100 méteres síkfutás: 1. Bognár Jenő            12,0 mp Magasugrás: 1. Bognár Jenő                        155 cm

2. Fazekas Sándor       12,3 mp 2. Fazekas Sándor                   150 cm
5. Nyári Béla Távolugrás: 2. Bognár Jenő                        527 cm

200 méteres síkfutás: 1. Nyári Béla               25,8 mp 3. Nyári Béla                           526 cm
2. Fazekas Sándor       26,7 mp 4. Fazekas Sándor
6. Bognár Jenő Súlylökés: 2. Bognár Jenő                         9,34 m

400 méteres síkfutás: 2. Nyári Béla               63,8 mp 4. Fazekas Sándor

Mint már említettem a sportegyesület 1973. február 1-jén tartotta az elnökség be
számolóját tárgyaló közgyűlését az 1972-es évről, valamint költségvetés elfogadá
sát 1973. évre. A közgyűlésen 81 fő sportegyesületi tag jelent meg. Somogyi Lajos 
levezető elnök külön köszöntötte Koroknai Géza sporttársat, aki a Megyei MTS ré

széről jelent meg, mint módszertani főelőadó. A közgyűlésen megjelent még Tarrósy Imre a Járási MTS vezetője, va
lamint Natkai János a KERIPAR Budapesti 1. sz. Berendezési Gyára Sportkörének elnöke, Sali Sándor a Szombathe
lyi 3. sz. Gyár képviselője. Természetesen a celldömölki üzemegység vezetője, dr. Schlőgl József is jelen volt. 

1973.
Koroknai Géza hozzászólása során elmondta, hogy számára ez a közgyűlés „érdekes és meglepetés” volt. A meg

ítélése szerint a sportegyesület jó úton jár, a tömegsport jellegű irányzata jó, az elkezdett munka következetes. Az ed 
digi tevékenység egészséges, több helyen is érdemes példaképpen említeni. Érezni, hogy a sportegyesület vezetése  
megfelelő támogatást kap a szakszervezeti bizottságtól és a vállalattól is. A pályaépítésben is nagyon helyesen a társa
dalmi munkát helyezi előtérbe, mellyel előre lehet mozdítani a munkát. Natkai János szerint a KTC nagyon aktív. Ja
vasolja, hogy a két KERIPAR között közös sportnapot kellene létrehozni. Papp Béla kibővítette Natkai javaslatát az
zal, hogy a Szombathelyi 3. sz. Gyárat is be kellene vonni a sportnap rendezésbe. Berki Imre sportegyesületi tag to
vább ment és javasolta, hogy az összes KERIPAR vállalattal fel kellene venni a sportkapcsolatot. Berki Imre gondola 
tát, dr. Schlőgl József is támogatta. Ígéretet tett arra, hogy a pálya előkészítést támogatni fogja továbbra is.

Koroknai Géza hozzászólása Vadócz Jenő elnöki beszámolója Dr. Schlőgl József hozzászólása

A közgyűlés befejező napirendjeként tárgyjutalmazásba részesítette az elnökség öt sportvezetőt és sportolót, akik  
munkájukkal és eredményükkel hozzájárultak az 1972-es sikeres évhez. Név szerint az alábbi sportegyesületi tagok ré 
szesültek jutalomba, melyet az egyesületi elnök adott át számukra az elnökség köszönetével együtt: Csizmazia Katalin,  
Bognár Jenő, Fazekas Sándor, Nyári Béla és Vörös Jenő.
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 Nyári Béla átveszi a megérdemelt jutalmat

Február hónapban a sportegyesület megrendezte házi „Ki mit tud a sportmozgalomról” című sportszellemi vetélke
dőjét. A sporttörténeti vetélkedőn 30 sportegyesületi tag vett részt. Az első helyezést Németh Imre, a másodikat Pulai  
István, a harmadikat pedig Molnár Sándor szerezte meg. Március 4-én a CVESE sportbüféjében a járási MTS három  
személyes csapatok részvételével rendezett sporttörténeti vetélkedőt, melyen 12 csapat indult. A KTC két csapattal 
szerepelt és első számú csapata (Vadócz Jenő, Pulai István, Borsodi Sándor) lett a győztes, megelőzve a CVESE és a  
Mezőgép TC csapatát. A szellemi sportvetélkedő megyei döntőjére Szombathelyen április 4-én került sor. A vetélke
dőn, mely egyéni verseny volt 32 fő vett részt. Az első helyet itt is KTC sportoló szerezte meg. A sportegyesületet az a  
három fő képviselte, akik megnyerték a járási vetélkedőt. Első helyezett lett Pulai István, Vadócz Jenő 5., míg Borsodi 
Sándor a 8. helyen végzett. 

Házi vetélkedőről képek

Zsűri: Somogyi, Budai, Hannos A megyei első helyezett: Pulai István A megyei 5. Vadócz Jenő, 8. balról Borsodi Sándor

1973. március 30-án az Elnöki Tanács meghozta 9. sz. törvényerejű rendeletét a testnevelés és sport állami irányítá
sáról. A pártirányítás tehát megszűnt és a központi állami irányítás országos hatáskörű szerve az Országos Testnevelé
si Sporthivatal (OTSH) lett, amely a Minisztertanács irányítása és felügyelete alatt fejtette ki működését. A testnevelés 
és sport területi és helyi irányítása pedig a tanácsok feladata lett. Megyei szinten létre jött a Vas Megyei Tanács VB.  
Testnevelési és Sporthivatal, míg járási szinten a Vas megyei Tanács VB Járási Hivatala szervezetében az önállóan  
működő Testnevelési és Sportfelügyelőség.

1973. június 25-én rendezték a hagyományos megyei KPVDSZ sportünnepélyt Szombathelyen. Asztalitenisz sport
ágban a sportünnepélyen minden ellenfelét legyőzve végzett a KTC csapata az első helyen. A döntőben a Szombathe
lyi KERIPAR csapata ellen 11:5 arányban győzött. A csapat tagjai voltak: Ferencz József, Tóth István, Mórocz László,  
Szűcs István és Tarr László. Atlétikában három első, egy második és két harmadik helyezést szereztek a KTC férfi  
versenyzői. 100 méteres síkfutásban és magasugrásban Bognár Jenő, valamint 4x100 méteres váltófutásban a KTC  
csapata lett aranyérmes. Távolugrásban Fazekas Sándor ezüstérmes, míg magasugrásban bronzérmes lett. Bognár Jenő  
súlylökésben szintén bronzérmet nyert. A férfi röplabdacsapat immár négy éve nyeri a KPVDSZ megyei bajnokságát.  
A sakkozók csapata az elődöntőig jutott, de hazai asztalokon 2:2-re végeztek a Szombathelyi FERROVIL csapatával, s  
így nem jutottak a döntőbe. Egyéniben viszont László Béla második helyezett lett. A kispályás labdarúgócsapat, ha
sonlóan a nagypályás csapathoz, csak a harmadik helyet szerezte meg. A kispályás csapat pedig egyetlen mérkőzést  
sem vesztett, de mint pályaválasztó lecsúszott a döntőbe kerülésről és a bronzcsatában vigasztalódhatott. 

A Falusi Spartakiád nyári versenyszámainak döntőit Celldömölkön és Egyházashetyén rendezték meg. A KTC ver 
senyzői Celldömölkön atlétikában, Egyházashetyén röplabdában álltak rajthoz. Atlétikában 100 méteres síkfutásban 
Németh Imre a járási Spartakiádok legjobb eredményével 11,9 mp-es eredménnyel nyert. 1500 méteres síkfutásban 
Békési Emil 6:13,3 mp-es eredménnyel lett első. Július 22-én Körmenden került sor a röplabda mérkőzésekre, ahol a  
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KTC csapata Bucsu és Káld 2:0-2:0-as győzelmei után 2:1 arányban Őriszentpéter ellen alul maradva meglepetésre  
csak második helyezett lett. A mérkőzésről a Vas Népe 1973. július 25. száma így tudósított: „Őriszentpéter - Celldö
mölk: jeles. Külön is meg kell említeni az Őriszentpéter – Celldömölk férfi röplabda-mérkőzést, amely színvonalában  
és a küzdelem hevességében is NB II-es igényeket is kielégített”. 

A februári közgyűlésen elhangzott óhajoknak megfelelően, a sportegyesü
let vezetése az üzemvezetés támogatásával, az üzemen belül sportpályaépítést 
határozott el. Az óhajt és elhatározást tettek követték, s alig egy félév alatt az  
üzemegység dolgozóinak összefogásából valóság lett, lelkes társadalmi mun
kával megépült a KTC tetszetős sportpályája. Az üzem szocialista brigádjai 
több mint 2000, az ipari tanulók kollektívája pedig több mint 1000 társadalmi 
munkaórával járultak hozzá a sportpálya megépítéséhez, amely magában fog
lalt egy vörös salakos kispályás labdarúgópályát, melyen teniszpályát lehetett 
kialakítani, valamint egy szintén vörös salakos röplabdapályát, melyen tollaslabdapálya kialakítására volt lehetőség. A 
pályaavató ünnepséget 1973. augusztus 3-án tartották, melyen Kispályás labdarúgásban és férfi röplabdában a Veszp
rémi Faárugyár csapataival mérkőzött meg a KTC. Tollaslabda bemutatót a Szombathelyi Húsipari Vállalt tollaslabdá
zói tartottak.

   A sportünnepélyt Vadócz Jenő sportegyesületi elnök nyitotta meg. Üdvözölte a sportolókat, köszöntötte a vendége
ket és a megjelenteket, majd felkérte az üzemegység vezetőjét, dr. Schlőgl Józsefet a sportlétesítmény felavatására,  
megnyitó beszédére. Ezt követően, Boncz Ernő főmérnök a társadalmi munkában kitűntek részére dicsérő okleveleket,  
tárgyjutalmat és egyéni jutalmakat adott át. Dicsérő oklevélben az alábbi brigádok részesültek, melyet a brigádveze 
tőknek nyújtottak át:

                         „Május 1.’ brigád, lakatos műhely, vezető: Nyéki Sándor

                         „Ifjú Gárda” brigád, lakatos műhely, vezető: Németh Ferenc

                         „Petőfi” brigád, lakatos műhely, vezető: Varga László

                         „Derkovits” brigád, festő műhely, vezető: Horváth Sándor

                         „Dr. Münich” brigád, TMK, vezető: Büki Lajos

                         „Tyitov” brigád, gépház, vezető: Orbán János

                         „Tyereskova” brigád, előszerelő műhely, vezető: Döbrönte László

                         Tárgyjutalomba részesült: Ipari tanulók kollektívája

                         Egyéni jutalmat kapott: Csihar Csaba, Döbrönte László, Gérczei István, Hannos László,

                                                              Hajba István, Jankovics István, Nagy Endre I., Szabó Károly,

                                                              Takács Antal, Varga Sándor.
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Varga Sándor Horváth Sándor Döbrönte László Gérczei István

   A sporteseményeket élénk érdeklődés kísérte és lelkes biztatásban volt részük a sportolóknak. Izgalmas mérkőzést  
hozott a kispályás labdarúgó találkozó, melyen egyenlő partner volt a Veszprémi Faárugyár csapata. A mérkőzés 4-4-
es döntetlennel ért véget. Röplabdában viszont a „verhetetlen” KTC három sima játszmában nyert. A tollaslabda be
mutató egyes és páros mérkőzései arról lettek nevezetesek, hogy az ünnepség keretében került Celldömölkön először a  
szabályok szerinti sportjáték bemutatásra. Annak ellenére, hogy a jelenlévők tetszését elérte, e Magyarországon fiatal  
sportágnak számító tollaslabda, nem honosodott meg a KTC versenyei során.

Labdarúgók Tollaslabdázók Röplabdázók

A sportpályaavató ünnepség a Ság hegyen fejeződött be. Az építőket és sportolókat, vendégeket a sportegyesület és  
a szakszervezeti bizottság a Turista vendéglőben látta vendégül. Vidám, nótás hangulatban ünnepeltek joggal a Celldö
mölki Keripar dolgozói, akik örültek munkájuk gyümölcsének, a több mint 200 000 forintos sportpályáiknak, amit az 
500 dolgozó saját kezű társadalmi munkával alkotott. 

Papp Béla SZB titkár asztaltársasága Boncz Ernő főmérnök asztaltársasága Labdarúgók asztaltársasága

A sportpályaavatása után negyedszer is kiírták az üzemegység kispályás labdarúgó házi bajnokságát. A bajnokság
ba 8 csapat nevezett és szoros eredmények alapján egymásután harmadszor is a Kézi műhely csapata lett az első helye 
zett. A benevezett csapatokban több mint 90 fő jutott játékhoz, ami bizonyítja, hogy a bajnokság elérte célját, hétről-
hétre az üzemegység dolgozóinak közel egyötöde sportolt rendszeresen. Első ízben végre saját pályán folytak a mérkő
zések. A bajnokságban sajnálatos esemény volt, hogy a TMK csapata és a Lakatos műhely csapata négy, illetve kettő 
mérkőzésre nem állt ki. Ellenfelei 3:0-as gólaránnyal kapták meg a pontokat. A játék nélküli mérkőzéseket *-gal jelöl
tem. A csapatok bajnokságban elért eredményei:

Gépház – Ipari tanulók 2:1 Műszaki – Festő 2:2 Lakatos – TMK 4:1
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Kézi – Hegesztő 2:1 Festő – Gépház 4:3 Lakatos – Műszaki 3:3
Hegesztő – Ipari tanulók 8:2 Kézi – TMK 6:3 Ipari tanulók – TMK 6:4
Műszaki – Kézi 3:2 Gépház – Lakatos * 3:0 Festő – Hegesztő 8:2
Kézi – Gépház   10:0 Hegesztő – Lakatos 6:5 Festő – TMK * 3:0
Műszaki – Ipari tanulók 9:4 Festő – Lakatos 4:0 Műszaki – Gépház 2:0
Hegesztő – TMK * 3:0 Kézi – Ipari tanulók   12:1 Gépház – TMK * 3:0
Ipari tanulók – Lakatos * 3:0 Kézi – Festő 3:2 Műszaki – Hegesztő 2:1
Gépház – Hegesztő 2:1 Műszaki – TMK * 3:0 Kézi – Lakatos 7:0

Festő – Ipari tanulók 9:2
           

A kispályás labdarúgó házi bajnokság végeredménye

1. Kézi műhely 7 6 0 1 42:10 12 5.   Hegesztő 7 3 0 4 22:21   6
2. Műszaki 7 5 2 0 24:12 12 6.   Ipari tanulók 7 2 0 5 19:50   4
3. Festőműhely 7 5 1 1 32:12 11 7.   Lakatos műhely 7 1 1 5 12:27   3
4. Gépház 7 4 0 3 19:18   8 8.   TMK 7 0 0 7   8:28   0

1. Kézi műhely csapata

2. Műszakiak csapata 3. Festőműhely csapata

                                                        
1973 nyarán sor került az üzemegység házi asztalitenisz bajnokságára is. 16 versenyző vetélkedett az egyéni bajnoki címért. A  

verseny szépséghibája az volt, hogy a legjobb négy versenyző nem indult. Természetesen a résztvevők sportszerű találkozóinak 
győztesei eredményéből ez semmit sem von le. Eredmények: 1. Fürdős Károly veretlenül. 2. Pulai István, 3. Lukács László.

Külön kell szólni a KTC női röplabdacsapatáról. A februári sportegyesületi közgyűlésen, Vida Gyöngyi hozzászó
lásakor javasolta a női röplabdacsapat megszervezését. A javaslatot az elnökség felkarolta és lehetőséget biztosított a  
női csapat foglalkoztatására. A tavasz folyamán 6-8 lelkes leány próbálkozott a röplabdázás elsajátításával, melyben  
segítséget nyújtott Őri László, a lelkes, csupa szív, röplabdát szerető férfi játékos, aki önzetlenül vállalta a lányokkal  
való foglakozások vezetését. Tapasztalva a lányok lelkesedését, szorgalmát benevezték a csapatot a Falusi Spartakiád
ra. A női csapat az elnökség bizalmát meghálálva a járási döntőt megnyerték. Így vehettek részt július 22-én, Körmen 
den a megyei döntőben, ahol a nagy hírű múlttal rendelkező kitűnő játékerejű Pankasz csapata után a 2. helyen végez 
tek. 
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KTC női röplabdacsapata

Akárcsak az elmúlt évben, 1973-ban is két csapattal szerepelt a Keripar a nagyközség kispályás labdarúgó bajnok
ságában. A Keripar I. csapata ismét bajnokságot nyert, a Keripar II. pedig a 4. helyezést érte el. A megyei VII. Munka
helyi Spartakiád döntőben bronzérmes lettek a Celldömölki Keripar kispályás focistái. A KTC természetjáróiból az el
nökség megállapítása szerint 1973-ban hiányzott a lelkesedés. Egész évben csak két túrát szerveztek, mégpedig egy 
motorkerékpárosat és egy vegyes autóst és gyalogost. E rendezvényeken mindössze 11 fő vett részt, a megtett útvonal 
viszont 123 km volt. A sportegyesület egy 4 személyes sátorral és a szükséges camping felszereléssel rendelkezett,  
melyet az igénylők részére ingyenesen bocsátott rendelkezésre. 
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A Celldömölki Keripar Üzemegységében folyó sportmunkáról és társadalmi munkával felépített kis ékszerdoboz
szerű sporttelepről nemcsak a megyei lap adott rendszeresen híreket, hanem, mint a fenti képen is látható, más sajtóor
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gánumok is elismerően szóltak a Keripar Torna Club életéről. Természetesen a sportszervek is értékelték az alapsza 
bályban meghatározott céloknak megfelelően tevékenykedő sportegyesület és a gazdasági vezetés törekvéseit. A járási  
sportfelügyelőség javaslatára, a szokásos elismerések az Országos Testnevelési és Sporthivatal részéről sem maradtak  
el. November 7-én az OTSH elnöke Vadócz Jenőnek a Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója, dr. Schlőgl Józsefnek  
pedig a Testnevelés és Sport Fejlesztéséért kitűntető címet és jelvényt adományozta. Vadócz Jenő kitüntetését Szom 
bathelyen Nagy János MTSH elnökétől, míg dr. Schlőgl József Budapesten dr. Beckl Sándor OTSH elnökétől vette át. 
Mindketten megérdemelten kapták az elismerést. 

Vadócz Jenő átveszi kitüntetését Nagy Jánostól, Szombathelyen az MTSH székházában
1974.
Január hónapban a sakkozók házi egyéni bajnokságára került sor. A versenyen 7 fő vett részt, melyen az első három  
helyezettet oklevél, és plakett díjazásba részesítették. Győztesek: 1. László Béla, 2. Karácsonyi László, 3. Mészáros  
Lajos. A sportegyesület 1974. február 15-én tartotta az 1973. évi beszámoló közgyűlését. A közgyűlésen 83 fő sport 
egyesületi tag jelent meg. Somogyi Lajos levezető elnök köszöntötte a tagságot és a járási sportfelügyelőt. Bejelentet 
te, hogy a beszámolók mellett tárgyalják és a tagságnak, elfogadásra ajánlják a sportegyesület önálló alapszabályát és  
fegyelmi szabályzatát. Az alapszabályban az egyesület célját az alábbiak szerint fogalmazták meg: „Sportegyesületünk  
– a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a  
társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából – létrehozott szervezet”.  Mindkét szabályzatot 
elfogadta a közgyűlés. A KTC fegyelmi bizottság elnökének Papp Bélát, tagjainak pedig Budai Lászlót és Tóth Istvánt  
választották meg. A közgyűlés továbbá megerősítette az elnökség január 8. ülésén Csizmazia Katalin gazdasági felelős 
más egyéb elfoglaltsága miatt lemondott elnökségi tag helyett kooptált Szabó Jenőnét gazdasági felelősként, valamint  
a munkahelyről  kilépett  Nagy Béláné számvizsgáló bizottsági  tag helyében választott  Pulai  Istvánné sporttársakat 
funkciójukban. A lemondott Csizmazia Katalinnak, a közgyűlés, jegyzőkönyvben rögzített köszönetét fejezte ki. Vé
gezetül, Vadócz Jenő sportegyesületi elnök jutalmakat adott át az 1973-ban nyújtott elismerő sportmunkáért a követ 
kező egyesületi vezetőknek, sportolóknak: Berki Imre, Fazekas Sándor, Ferencz József, Gelesits Zoltán, Horváth Sán
dor, Jakab László, Jankovics István, László Béla, Őri László, Somogyi Lajos, Tóth István és Vida Gyöngyi.

Közgyűlés résztvevői Közgyűlés elnöksége Vida Gyöngyi jutalmazása

Március 17-én a járási sportfelügyelőség a Keripar kultúrtermében rendezte a járási szellemi sportvetélkedőt, me
lyen nyolc 3 fős csapat vett részt. Az első helyezést a Keripar I. csapata érte el, második helyezett a Keripar II. számú  
csapata, míg harmadik a Mezőgép TC asztaliteniszezői lettek. Egyéniben viszont az első négy helyezett a KTC ver
senyzője volt: 1. Vadócz Jenő 48 pont, 2. Borsodi Sándor 47 pont, 3. Pulai István 46 pont, 4. Karácsonyi László 45 
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pont. A megyei döntőt, mely egyéni volt, április 20-án, Szombathelyen rendezték, melyen a Keripar TC versenyzői az  
alábbi helyezést érték el: 1. Pulai István 27 ponttal, 2. Borsodi Sándor 26 ponttal, 7. Döbrönte László 14 ponttal. A ké 
pek a járási döntőn készültek.

Keripar II. csapata Játékvezetők: Tarrósy Imre, Németh József MEZŐGÉP TC asztaliteniszezői

A közgyűlés által elfogadott KTC sportegyesület alapszabályát a Vas megye Tanácsa VB Celldömölki Járási Hiva
tala Testnevelési és Sportfelügyelősége felülvizsgálta és megállapította, hogy az megfelel a Polgári Törvénykönyv 72.  
§-ában foglalt rendelkezéseknek. A sportegyesület rendelkezett mindazokkal a feltételekkel, amelyek a működéshez 
szükségesek, ezért az egyesületekről szóló 1970. évi 35. számú törvényerejű rendelet 7.§.(1) bekezdése, valamint a  
testnevelés és sport irányításáról szóló 1973. évi 9. számú törvényerejű rendelet 4.§.(2) bekezdése alapján, a sportfel 
ügyelőség nyilvántartásba vette. Az erről szóló határozatot a sportfelügyelőség 11.013-2/1974. szám alatt a sportegye 
sületnek 1974. március 5. keltezéssel megküldte. 

Március 10-én a jánosházi Művelődési Ház adott otthont a téli Falusi Spartakiád asztalitenisz és sakk sportágak já 
rási döntőjének. A Keripar TC sportolóit képviselő, Berki Imre sakkozó, egyéni versenyben a második helyett szerezte  
meg, a kitűnő erőket felvonultatott mezőnyben. Többek között az első helyezést megszerző jánosházi Jeney László a  
megyei egyéni döntőt is megnyerte. 

1974. április 26-án, Celldömölkön rendezték meg a KISZ által szervezett „Ifjúmunkás Kupa” járási döntőt, melyen  
a KTC csapata végzett az élen. A megyei döntőben is jól megállták helyüket. A csapat tagjai voltak: Baranyai Kálmán,  
Békési Emil, Bognár Jenő, Fazekas Sándor, Gelesits Zoltán, Hérincs József, Kovács Gyula, Pulai István, Somogyi La
jos, Somogyi László, Varga László, Vörös Jenő. 

Május 15-én, egy szerdai napon, Celldömölkön rendezték a KPVDSZ megyei  röplabda megyei  bajnokságot. A  
szervezést és lebonyolítást a KTC vállalta el, és vállalásának megfelelően jól sikerült bajnokságnak lehettek résztvevői  
a csapatok. A férfiak mezőnyében 4, míg a nőkében 5 csapat küzdött a bajnoki címekért. A celldömölki csapatok, úgy  
a férfi, mint a női a harmadik helyen végeztek. A férfi csapat meglepetést okozott, elvesztette a KPVDSZ megyei baj
nokság több éves veretlenségét.  A bajnokság egyes mérkőzéseken küzdelmes és színvonalas volt. Befejezésként a  
résztvevő csapatok a Ság hegyen jó hangulatú közös vacsorán vettek részt és megelégedéssel távoztak Celldömölkről.

Az 1973. évi sportegyesületi közgyűlés jegyzőkönyvéből kiolvasható, Berki Imre javaslata, hogy a többi KER
IPAR üzemekkel sportterén a KTC vegye fel a kapcsolatot. Az üzemegység vezetője, dr. Schlőgl József így válaszolt:  
„Berki Imre javaslata jó, de csak távlatilag lehetne a megvalósításról beszélni”. Nos, a távlatokat elég hamar leküz
dötték, ugyanis az üzemegység vezetésének javaslatára, a KTC sporttelepén, már 1974. június 8-9-én megrendezték a  
sporteseményt. Ekkor került kiírásra és lebonyolításra az első ízben megrendezett KERIPAR Sportnapok keretén belül 
a „KERIPAR FAKUPA” versenysorozat. 

A „FAKUPA” célja az volt, hogy a KERIPAR Vállalaton belül a gyárak, üzemegységek szakmai kapcsolatán kívül  
tartós sportkapcsolat jöjjön létre. Ezzel mozdítsák előre a tömegsportot, és teremtsék meg a dolgozók között a sportba
rátságot. Persze sportbeli célja is volt, mégpedig a különböző versenyszámokban eldönteni, hogy a KERIPAR Vállala
ton belül melyik gyár csapata a legjobb. Július elsején a Celldömölki Keripar Üzemegysége a KERIPAR Vállalat 4. sz. 
Gyára lett. A bizalmat megelőlegezve, a „FAKUPA” versenyein már e néven szerepeltették csapataikat. 

Természetesen az Országos Sportnapok celldömölki rendezvényeinek egyik kiemelt sporteseménye volt a KER
IPAR Sportnapok I. „KERIPAR FAKUPA”, melyen négy sportágban, asztalitenisz, kispályás labdarúgás, röplabda és  
sakk, mérték össze tudásukat a Vállalat és Gyárak csapatai. Asztaliteniszben 3 fős csapatok mérkőztek, kispályás lab
darúgásban 2x20 perces játékidőben, röplabdában 3 nyert játszmából álló mérkőzésekre, míg sakkban 4 fős csapatok 
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mérkőzéseire került sor. Mind a négy sportágban férfi csapatok játszottak és a helyezésekért pontszámokat kaptak.  
Sportáganként a győztes csapatok egy-egy a vándorserleg kicsinyített formájú fakupát, valamint az első három helye 
zettek oklevelet és plakettot is kaptak. A legtöbb helyezési pontszámot elért gyár sportkollektívája nyerte el a „KER 
IPAR FAKUPA” vándorserleget, melynek egy évig lett az őrzője. 

Az első „KERIPAR FAKUPA” sportnapon négy gyár és a budapesti vállalt sportolói vettek részt. A sportrendez
vényt emlékezetessé tették az Eötvös Loránd Általános Iskola és a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulóinak, májusban 
a celldömölki IV. Országos Sportnapok sportünnepélyén bemutatott karika- és padgyakorlatai. A sportbemutató emel
te a „FAKUPA” hangulatát, színvonalát. 

Eötvös Lóránd Általános Iskola karikagyakorlata
Berzsenyi Dániel Gimnázium padgyakorlata

Az iskolák sportgyakorlatainak bemutatója után, a versenyzők sportindulóra történő bevonulása következet, majd  
Vadócz Jenő a KTC elnöke üdvözölte a sportolókat és a gyárak vezetőit és felkérte dr. Schlőgl Józsefet, a versenysoro
zatot megnyitására. Aki elmondta, hogy örömmel vették a többi testvérgyárak jó hozzáállását a sportverseny megren 
dezéséhez, amit bizonyított, hogy minden gyár elküldte képviselőit, sportolóit. A sportolóknak sportszerű versengést  
kívánt és reményét fejezte ki, hogy mindenki jól fogja magát Celldömölkön érezni.
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Fakupák

Sportolók Megnyitó

A megnyitó után elvonultak a gyárak sportolói és kezdetét vette a versenysorozat. Az asztalitenisz versenyt a Kesz 
tyűgyár ebédlőjében, míg a sakkversenyt a gyár művelődési termében bonyolították le. Labdarúgásban és röplabdában 
pedig a salakos pályákon folytak a csaták. A két napos sportági küzdelmekben celldömölki fölény volt a jellemző. Vé
gezetül mind a négy sportágban a KTC csapatai végezett az élen és természetesen az összesített pontversenyt is fölé 
nyesen nyerték, így a „KERIPAR FAKUPA” vándorserleget is elnyerték, melyet egy évig őrizhettek meg. 

Boncz Ernő, Papp Béla, Tarrósy Imre, dr. Schlőgl József a vándorserleggel
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Labdarúgás: jelenet a mérkőzésről Röplabda: jelenet a mérkőzésről

Szombaton este a sportbarátság nevében ültek össze egy kis koccintásra, éneklésre és tapasztalatok kicserélésére  
sportolók, vezetők. A sportversenyekhez hasonlóan ez a kis baráti összejövetel is jól sikerült. A két napos rendezvény 
után jó érzéssel távoztak a vendégek, melynek elismerő szavakkal ismertek el a KTC szervezői munkáját.

Amíg  Celldömölkön  a  „FAKUPÁÉRT”  folytak  a  mérkőzések,  addig  Szombathelyen  június  9-én  sor  került  a  
KPVDSZ megyei sportünnepélyére. Ez alkalommal a Celldömölki Keripar atlétáival képviseltette magát a sportmű
sorban. Németh Imre 100 m-es síkfutásban és távolugrásban is aranyérmet nyert és tagja volt a 4x100 m-es váltófutás 
ban is az aranyérmes csapatnak.

A Falusi Spartakiád járási, megyei, területi és országos versenyein is ott találjuk a döntőkben a KTC versenyzőit.  
Június 16-án a járási röplabdadöntőben a KTC női és férfi csapata végzett az első helyen. Női csapat tagjai voltak: Ba
lázsi Erzsébet, Baracskai Anna, Benkő Ágnes, Györkös Zsuzsanna, Horváth Ilona, Szallár Éva, Szendrő Márta, Szélesi  
Magdolna, Tolnai Margit, Vida Anikó, Vida Gyöngyi. Férfi csapat: Csizmazia Károly, Fazekas Sándor, Őri László,  
Somlai Károly, Takács Ferenc, Vadócz Jenő. Június 23-án az atlétikai járási döntőn ugyancsak Németh Imre lett első 
100 m-es síkfutásban 12,1 mp-es idővel, míg távolugrásban 530 cm-es eredménnyel. A spartakiád váltófutást (800-
400-200-100 m) is a Fazekas Sándor, Bognár Jenő, Békési Emil és Németh Imre összeállítású KTC csapata nyerte  
meg.  Kispályás  férfi  labdarúgásból  is e napon volt  a döntő,  melyet  a KTC csapata nyert.  A csapat  tagjai voltak:  
Hérincs József, Békési Emil, Bognár Jenő, Budai László, Gelesits Zoltán, Karácsonyi László, Kovács Gyula, Pityinger  
József, Pulai István, Somogyi Lajos, Vörös Jenő. 

Kispályás labdarúgásban Körmenden volt Június 30-án a megyei döntő, ahol a KTC csapata egy pontot szerezve  
csak a 4. helyen tudott végezni. Eredmények: Körmend – KTC 2:0, KTC – Csénye 1:1, Nárai – KTC 5.1. Július 7-én, 
Szombathelyen rendezték a megyei Falusi Spartakiád további döntőit, melyen a 100 m-es síkfutásban 11,8 mp-es idő
vel aranyérmes lett Németh Imre, aki távolugrásban is az első helyen végzett 639 cm-es ugrásával. A spartakiád váltó
futásban ezüstérmes lett 4:01,2 mp-es eredményével a KTC csapata. Röplabdában a nők két vereséggel a bronzérmet  
szerezték meg. Szatta ellen 3:1-re, míg Pankasz ellen 3:0-ra vesztettek. Meglepetésre a férfi csapat lemaradt az első  
helyről, csak ezüstérmet szereztek. Eredményeik: Pankasz ellen 3:0-ás vereség, míg Bucsu ellen 3:0-as győzelem. Júli
us 27-28-án, Szombathelyen a területi döntőben Németh Imrének csak távolugrásból sikerült az országos döntőbe ke
rülnie. Itt négy megye (Győr-Sopron, Vas, Veszprém és Zala) legjobbjai küzdöttek a helyezésekért. Németh Imre tá 
volugrásban 620 cm-es eredménnyel végzett az első helyen. Az országos döntőt Szegeden, a vasutas sporttelepen ren
dezték augusztus 19-20-án. Németh Imre itt távolugrásban megismételte a megyei döntőben elért eredményét és 639 
cm-es ugrásával bronzérmes lett. 
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A II. Munkahelyi Spartakiád versenysorozatában a KTC röplabdázóinak volt jelenése. Június 23-án a női és férfi  

csapat is első helyen végzett a Vépen rendezett megyei döntőben. A győzelemért a nőknél két csapat, a férfiaknál pe 
dig négy csapat szállt versenybe. A keriparos lányok ellenfele a Szombathelyi Savária Cipőgyár csapata volt, s ellenük  
3:0 arányban győztek. A csapat tagjai voltak: Baracskai Anna, Benkő Ágnes, Horváth Ilona, Szabó Jenőné, Szallár  
Éva, Tolnai Margit, Vida Gyöngyi, Záborszky Judit. A férfi csapat eredményei: Keripar – Szombathelyi ÉGÁZ 3:1, 
Keripar – Szombathelyi Savária Cipőgyár 3:2, Keripar – Szombathelyi TÜZÉP 3:0. Csapat tagjai voltak: Csizmazia 
Károly, Fazekas Sándor, Hannos László, Kiss Zoltán, Molnár Csongor, Németh Imre, Őri László, Somlai Károly, Sza
bó Károly, Takács Ferenc, Vadócz Jenő.

Jelenetek a férfi és női röplabdamérkőzésekről

Július 13-14-én, ugyancsak Vépen, a Mezőgazdasági Gépészképző Szakiskola sportpályáin rendezték meg a Győr-
Sopron, Vas és Zala megye csapatainak részvételével a területi döntőt röplabdában. A női csapat sikerrel vette az aka
dályokat és mindkét mérkőzését megnyerve az országos döntőbe jutott. Mindez a férfi csapatnak nem sikerült, másodi 
kak lettek. Eredmények:  Női csapatok: Nagykanizsa Finommechanika – Győri ÉDÁSZ 3:0, Celldömölk Keripar –  
Nagykanizsa Finommechanika 3:2, Győri ÉDÁSZ – Celldömölk Keripar 0:3. Férfi csapatok: Nagykanizsa Zalaerdő – 
Celldömölk Keripar 3:1, Győri Vagongyár – Nagykanizsa Zalaerdő 1:3, Celldömölki Keripar – Győri Vagongyár 3:2. 

Az országos döntőbe nyolc  női  csapat  került.  A 
Vas megyét képviselő Celldömölki Keripar csapata végül 
a nyolccsapatos döntőben a 6. helyet szerezte meg.  „Egy 
kicsivel több rutin és szerencse hiányzott ahhoz, hogy egy-
két hellyel előbbre végezzenek” – állapította meg a Vas 
Népe tudósítója. 

A csapat eredményei az „A” csoportban:
Budapesti Postás – KTC 3:0

Dunai Vasmű – KTC  3:1
KTC – Borsodi Vegyikombinát 3:1

Vasárnap szakadó esőben 5-6. helyért:
Kazári Kötöde – KTC 2:1
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A Vas Népe megyei lap 1974. augusztus 14. számából. Az alsó képen a Keripar „Béke” brigád tagjai.

A Munkahelyi Spartakiád keretében rendezték október 13-án, Szombathelyen, az Ifjúsági Sporttelepen a szak
maközi atlétikai versenyt, melyen pontversenyben 33,5 ponttal a második helyet szerezte meg a Celldömölki Keripar  
4. sz. Gyára. Egyéniben pedig Németh Imre és Bognár Jenő jeleskedett és gyűjtötte össze a pontszámokat. Németh  
Imre távolugrásban 615 cm-es eredménnyel aranyérmet, 100 m-es síkfutásban 11,7 mp-es idővel, 400 m-es síkfutás
ban 63,3 mp-es idővel pedig ezüstérmet, míg súlylökésben 9,18 méteres dobással bronzérmet nyert. Bognár Jenő tá 
volugrásban 508 cm-es eredménnyel ezüstérmes, magasugrásban pedig 150 cm-es eredménnyel bronzérmes lett.
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1974-ben ötödször rendezte meg a KTC kispályás labdarúgásban a házibajnokságot, melyet megérdemelten a 

Lakatos műhely csapata nyert meg és lett egy évig őrzője a vándorserlegnek. A házibajnokságban 80-100 játékos sze 
repelt rendszeresen. Helyenként színvonalas mérkőzéseknek lehettek tanúi a nézők. Sajnos azonban még most is akadt  
olyan résztvevő csapat, amely játék nélkül feladta a mérkőzést. 

Augusztus 28-án Szombathely volt a házi gazdája a KPVDSZ a Nyugat-dunántúli négy megye bajnokságnak.  
A KERIPAR 4. sz. Gyár asztalitenisz és kispályás labdarúgásban képviselte Vas megyét. A KTC mindkét csapata a  
második helyen végzett. Asztalitenisz csapat eredményei: Vas – Győr-Sopron 5:3, győztek: Kovács K. (2), Rácz (2),  
Sági (1). Vas – Veszprém 5:3, győztek: Kovács K. (2), Sági (2), Rácz (1). Zala – Vas 5:0, csapat tagjai voltak: Fe 
rencz, Kovács, Osztrovszki. A bajnokság végeredménye: 1. Zala megye 6 pont, 2. Vas megye 4 pont, 3. Veszprém me
gye 2 pont, 4. Győr-Sopron megye 0 pont. A KTC asztaliteniszezői méltóan képviselték Vas megyét. Kispályás labda
rúgás eredményei: Vas – Győr-Sopron 0:0, Vas – Zala 5:1, Veszprém – Vas 1:1. A bajnokság végeredménye: 1. Győr-
Sopron megye 5 pont, 2. Vas megye 4 pont, 3. Veszprém megye 2 pont, 4. Zala megye 1 pont. A KTC kispályás lab 
darúgócsapata kitűnően helyt állt a mezőnyben, lényegében vereség nélkül szorultak a második helyre.

A KTC természetbarát szakosztálya 54 taggal működött 1974-ben. Az évfolyamán 11 túrát szerveztek, mely 
közül 8 gyalogtúra és 3 motorkerékpáros túra volt. A túrázók által teljesített túranapok száma 112 volt. Az összes túrán 
64 fő volt a résztvevő, így az egy főre jutó éves átlag túranap 1,7 nap volt. Év közben Jakab László szakosztályvezető  
és vizsgázott túravezető, aki lelkes munkával szervezett életet teremtett a szakosztályban, munkahelyi kilépés miatt tá 
vozott posztjáról. Helyette Molnár Csaba vette át a jónak értékelt szakosztályi élet irányítását, s lett szakosztályvezető.  

A Keripar Torna Club megalakulásától eltelt öt év, ami ugyan terjedelmében nem sok, de sportegyesület életé
ben jelentős állomás. „Már a sportkörünk megalakulása előtt, az akkor még KERIPAR Üzemegységénél mutatkoztak  
olyan jelek – kispályás labdarúgás, asztalitenisz – melyek feljogosítottak bennünket arra, hogy az üzemegységen belül  
önálló sportkört létesítsünk… Jogos büszkeséggel elmondhatjuk, hogy sportkörünk az évek folyamán kiszélesedett, mi
nőségileg előbbre lépett, életképes és megoldja gyárunk dolgozóinak sportolási igényeit. Megalakuláskor az volt a cél,  
hogy mindenki számára sportolási lehetőséget biztosítsunk, hogy minél több dolgozót vonjunk be a tömegsportba. Ez a  
célunk most is, és jogosan büszkék vagyunk az eddig elért eredményeinkre.”  – olvasható a sportegyesületi elnökségi 
beszámolóban, amely elhangzott 1975. február 14-én tartott KTC közgyűlésén. Ehhez csak annyit lehet hozzátenni,  
hogy valóban jogosan voltak a KTC vezetői eredményeikre büszkék. Az eltelt öt év, s különösen az 1974-es esztendő 
bizonyítja munkájuk eredményét.

A sportegyesület 1974-ben végzett munkáját a KPVDSZ megyei bizottsága is elismerte. Novemberben kihe
lyezett megye bizottsági ülést tartott Celldömölkön a KERIPAR 4. sz. Üzletberendezés Gyárban, melyen a KTC sport 
munkája volt napirenden. Az elnökség beszámolója alapján megállapították, „hogy jó kezekben van a gyárnál a sport,  
melyet az eddigi eredmények hűen tükröznek.” A jelenlévők csak elismeréssel tudtak szólni a sportegyesületnél folyó 
tömegsport munkáról.

1975. A Celldömölki Keripar Torna Club éves közgyűlését 1975. február 14-én tartotta. A 
közgyűlésen megjelentek a 152 nyilvántartott sportegyesületi tag közül 91-en. Somogyi 
Lajos közgyűlést levezető elnök megállapította, hogy a gyűlés határozatképes, ezt köve- 

tően megszavaztatta a napirendet.  Jegyzőkönyv vezetésére Szallár Évát, hitelesítésére pedig Budai Lászlót és Borsodi 
Sándor egyesületi tagokat szavazták meg. Az elnökség nevében köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Vadócz Je 
nő elnököt az elnökségi beszámoló megtartására. Az elnöki beszámolót követően a levezető elnök javaslatot tett a 
sportegyesületi alapszabály módosítására, mivel 1974. július 1-től az üzemegység önálló gyár lett, és e naptól kezdve,  
mint KERIPAR 4. sz. Üzletberendezések Gyára működik. Az alapszabály 7. pontja helyett bázis szervként a „KER
IPAR 4. sz. Gyár, Celldömölk, Sági út” került megnevezésre. A 9. pont második bekezdése pedig az alábbiak szerint 
módosult: „Sportegyesületünk, céljának megvalósítása érdekében együttműködik a KERIPAR 4. sz. Üzletberendezések  
Gyára Celldömölk, mint bázisszervvel, illetve a működési területünkön lévő állami és társadalmi szervekkel.”  A módo
sító javaslattal a közgyűlés egyetértett és felülvizsgálatra, jóváhagyásra, a sportfelügyelőségre beterjesztette, melyet  
április 9-én az irányító szerv jóváhagyta. A közgyűlés meghallgatta még a számvizsgáló bizottság éves jelentését, me
lyet Kotz Tivadarné számvizsgáló bizottsági elnök terjesztett elő. Végezetül az elnök, sportolóknak és sportvezetőknek  
jutalmakat, valamint a házi bajnokságok első három helyezettjének vándorserlegeket és okleveleket adott át. Tárgyju
talomba az alábbiak részesültek: Benkő Ágnes, Farkas Károly, Hannos László, Horváth Ilona, Horváth Sándor II., Ka 
rácsonyi László, László Béla, Mórocz László, Németh Imre, Pulai István, Szabó Jenőné, Szallár Éva, Szendrő Márta, 
Tolnai Margit, Vida Gyöngyi, Záborszky Judit. 
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Az 1975. évi sportrendezvényeket az asztaliteniszezők és a sakkozók nyitották. Január 25-én a hagyományos  

egyéni asztalitenisz házibajnokságon, Horváth Sándor személyében új bajnokot avattak, aki egy évig a vándorserleg 
őrzője lett. A bajnokságon 16 versenyző küzdött a bajnoki címért. A sakkozók január végén 9 részvevővel rendezték 
meg a házi bajnokságot. Itt bajnok és vándorserleg őrzője, László Béla lett. 

A járási egyéni sakkbajnokságot februárban rendezték, melyen a KTC sakkozói is részt vettek. A legjobb ered
ményt Szabó Károly érte el, aki bronzérmes lett. László Bélának nem sikerült a versenyzés, csak az ötödik helyen tu
dott végezni. A KTC március 2-án Vönöckön megrendezett járási Falusi Spartakiádon 4 tagú sakkcsapata és az egyéni  
döntőben László Béla is bronzérmet szerzett. A csapat tagjai voltak: Berki Imre, Szabó Károly, Mészáros Lajos, Döb
rönte László. 

Hagyományossá vált évente a sportegyesületnél a sportjellegű szellemi vetélkedések szervezése. A sportegye
sületi versenyek után rendszeresen részt vettek a járási „Szellemi Olimpia” csapatversenyein is, majd ezt követően  
eredményesen szerepeltek az egyéni „Ki mit tud a sportmozgalomról?” megyei döntőn is. 1975-ben, a járási döntőben 
a Vadócz Jenő, Borsodi Sándor és Pulai István összetételű KTC csapata a második helyezést szerezte meg. Az egyéni  
megyei döntőben pedig Mesterházy József 7., Borsodi Sándor pedig 10. helyen végzett. 

Március 27-én először rendezett a KTC a gyáron belül házi futóversenyt. A „Fuss az egészségedért” országo
san meghirdetett tömegsportos futóversenyt három egyéni korcsoportban és egy csapat jelleggel rendezték meg. A ver
seny nem várt szép sikerrel járt, hiszen a három korcsoportban 116 dolgozó vett részt. A futóverseny győztesei:

Női korcsoport: 1. Szallár Éva
Férfi I. korcsoport: 1. Bindics Tibor
Férfi II. korcsoport: 1. Rózsás Imre
Csapat: 1. KISZ Ifjúsági csapat

Az első helyezetteket vándorserleggel, míg a 2. és 3. helyezetteket oklevéllel jutalmazták, és ezen felül az 1-3. helye 
zettek tárgyjutalmat kaptak.

A tavaszi és nyári kétfordulós házi kispályás labdarúgó bajnokság során hat csapat küzdött a helyezésekért. A 
gyáron belül, mint mindig ez évben is élénk érdeklődés kísérte a csapatok mérkőzésit. Az idei házi bajnokságban a Fa
ipari műhely két csapattal vett részt, és az első számú csapatának sikerült megnyerni a bajnokságot. Így a Lakatos mű
helytől átvették, az első helyezettnek járó vándorserleget, melynek most egy évig ők lettek a védői. A kispályás labda
rúgó házi bajnokság immár a hatodik éve került megrendezésre.
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A Kereskedelmi Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete (KPVDSZ) Vas megyei Bizottsága ez 

évben is megrendezte megyei bajnokságait különböző sportágakban. A KERIPAR 4. sz. Gyárának versenyzői az el
múlt évek szokásainak megfelelően, most is remekül szerepeltek a csapatbajnokságokban. A gyár versenyzői a KTC  
keretén belül, és annak irányításával készültek a megméretésekre. Legsikeresebben a labdarúgók szerepeltek a megye  
bajnokságokon. Kispályás labdarúgásban két csapattal vettek részt. Az egyes számú csapatuk megnyerte a megye baj
nokságot, míg a második számú csapat bronzérmes lett. A sakkozók sokévi halvány szereplés után kitűnően szerepel 
tek, és a csapat az elvárásoknak megfelelően megnyerte a megyei bajnokságot. A férfiröplabdázóknak hazai pályán si
került az elmúlt évben elvesztett első helyüket visszaszerezni és az újjászervezett női a csapat is a dobogóra való kerü 
léssel, szép sikerrel zárta a megyebajnokságot, akárcsak az asztalitenisz csapat. 

A KPVDSZ megyei sportbizottsága értékelte a megye tömegsport tevékenységet és helyzetét. A KERIPAR 4. 
sz. Gyár e téren olyan jó eredményt ért el, amit az elmúlt évek eredményei alapján nem reméltek. A sportbizottság  
azonban sajnálattal állapította meg, de jogosan, „hogy a celldömölki KERIPAR alapszervezettől, ahol egyébként szín
vonalas tömegsport tevékenység van, ebben az évben nem volt induló az egyéni bajnokságokon.”  Az egyéni bajnoksá
gokat a KPVDSZ hagyományos sportünnepélye alkalmával rendezték, 1975. évben a XVII. alkalommal. Az összetett 
versenyben a dolgozóikat egy munkahelyen foglalkoztató alapszervezetek között az I. helyezést a Textil-nagykereske
delmi Vállalat Szombathely 366,1 ponttal, míg a II. helyezést a KERIPAR 4. sz. Üzletberendezések Gyára Celldömölk 
184,2 ponttal érte el. Ugyanebben a kategóriában a férfiak között szintén második helyezett lett 83,4 ponttal a KER
IPAR. A sportbizottság a versenynaptárak alapján, a helyszínen elvégezte az értékeléseket és ez szerint 1975. évben,  
megyei  viszonylatban az alábbi  helyezések születtek:  1. KERIPAR 4. sz.  Gyár  Celldömölk,  2. Vendéglátó Vállat  
Szombathely, 3. ÁFÉSZ Szentgotthárd. 

A KTC versenyzői a Falusi Spartakiád döntőin is rendszeresen részt vettek. A járási döntőkön népes létszám
mal képviselték ebben az időszakban sportegyesületüket. Atlétikában és röplabdában szép sikereket értek el. A június  
27-én, saját sporttelepükön megrendezett röplabdadöntőt úgy női, mint a férfi csapatuk megnyerte. A női csapat tagjai  
voltak: Benkő Ágnes, Gaál Zsuzsanna, Kelemen Mária, Tolnai Éva, Tolnai Margit, Tolnai Mária és Szallár Éva. A  
férfiak csapatában játszottak: Fazekas Sándor, Hannos László, Nagy István, Oroszi János, Őri László, Somlai Károly,  
Szabó Károly és Vadócz Jenő. Másnap, a ligeti sportpályán bonyolították le az atlétikai döntőt, melyen 100 m-es sík
futásban Németh Imre 11,9 mp-es idővel és Bognár Jenő magasugrásban elért 162 cm-es eredményével aranyérmesek  
lettek. Július 6-án, Celldömölkön a KTC röplabdapályáján került sor a Falusi Spartakiád megyei döntő röplabdamér
kőzéseire, melyen a KTC mindkét csapata bronzérmes lett. Eredmények: 

Nők: Celldömölk KTC – Perenye 2:0 (15:1, 15:6)
Celldömölk KTC – Szatta 0:2 (15:11, 3:15, 7:15)
Celldömölk KTC – Pankasz 0:2 (2:15, 1:15)

Végeredmény: 1. Pankasz 6 pont, 2. Szatta 5 pont, 3. Celldömölk KTC 4 pont, 4. Perenye 3 pont
Férfiak: Celldömölk KTC – Káld 2:0 (15:2, 15:2)

Celldömölk KTC – Őriszentpéter 0:2 (12:15, 17:19)
Celldömölk KTC – Pankasz 0:2 (10:15, 10:15)

Végeredmény: 1. Őriszentpéter 6 pont, 2. Pankasz 5 pont, 3. Celldömölk KTC 4 pont, 4. Káld 3 pont
Az atlétikai döntőre július 13-án, Sárváron, a Kinizsi sporttelepén került sor, ahol Németh Imre 100 m-es síkfutásban 
11,8 mp-es idővel, míg távolugrásban 580 cm-es eredménnyel ezüstérmet nyert. 

A „KERIPAR Híradó” első évfolyam első száma 1975. április 2. jelent meg. Ebben lett közölve a „KERIPAR  
FAKUPA” 1975. évi versenyfelhívása, versenykiírása. E kiírás szerint július 19-20.-ára voltak eredetileg a versenyek 
tervezve, de végül is a Celldömölki KERIPAR TC augusztus 16-17-én rendezte meg második alkalommal az Országos 
KERIPAR sportnapokat Celldömölkön. A versenyfelhívás négy pontból állt. Az első pontban a „KERIPAR FAKU
PA” célját, helyét, idejét, rendezőjét és résztvevőit határozták meg. A második pont a versenyszámokról szólt. A har 
madik pontban a helyezések eldöntéséről, míg a 4. pontban a díjazásról és költségek viseléséről világosították fel a  
részvevőket. 
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Eredetileg az volt a terv, hogy minden évben más-más gyár rendezi a sportnapokat, de végül is az elmúlt évi  

sikeres rendezés után ismét a Celldömölkiekre esett a választás. A versenyekre 200 nevezés érkezett be és a „KER
IPAR FAKUPA” rendezvényen öt gyár dolgozói vetélkedtek négy sportágban. A részvevő sportolókat szombaton dél
előtt a felvonulás után, Vadócz Jenő sportegyesületi elnök üdvözölte, majd dr. Schlőgl József igazgató méltatta a Ker 
ipar Sportnapok jelentőségét, és Hámori László vezérigazgató nyitotta meg a „II. KERIPAR FAKUPA” mérkőzések  
két napos sorozatát. 
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Vadócz Jenő

Hámori László

Dr. Schlőgl József

Hámori László vezérigazgató, mint versenyző is példát mutatott. Asztalitenisz és sakk versenyzőként a KER

IPAR Központ csapatában mutatkozott be. A KTC versenyzői lelkiismeretesen készültek a versenyekre, ami természe 

tesen az eredményekben mutatkozott meg. Kispályás labdarúgásban hat csapat versenget a két napon a helyezésekért.  

A KTC kispályás csapata végzett az első helyen. Röplabdában három férfi csapattal kellett a celli gyárnak megküzde

ni, de végül a röplabdázók is megszerezték az első helyet. Az asztalitenisz-csapat sem talált legyőzőre a hat ellenfél  

közül, s így ők is az első helyen végeztek. A KTC sakkozói ugyan annyi pontot szereztek, mint a győztes 1. sz. Gyár,  

de rosszabb indexel a 2. helyre szorultak. 

Állnak: Kovács, Gelesits, Szabó, Somo

gyi, Somogyi L. Fazekas. Guggolnak: 

Horváth Sándor szakov, Budai, Bak, Pi

tyinger, Hérincs.

A gyár sportolói Röplabdacsapat

Vadócz, Hannos, Csizmazia, Szabó, 

Nagy, Fazekas, Őri.

A „FAKUPA” vándorserleg a négy sportág eredményeinek összesítése után másodszor is Celldömölkön ma

radt. Az összesített pontverseny végeredménye: 1. Celldömölk 4. sz. Üzletberendezések Gyára 30 pont, 2. Tatabánya  
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5. sz. Fémipari Gyár 18 pont, 3. Budapest 2. sz. Kereskedelmi Gépgyár 18 pont, 4. Budapest 1. sz. Berendezési Gyár  

14 pont, 5. Szombathely 3. sz. Vendéglátóipari Gépgyár 7 pont, 6. Keripar Központ 6 pont. 

A vasárnapi záróünnepélyen a KTC két nagyszerű sportolójától ün

nepélyesen elbúcsúztak a sportolók és sportvezetők. Pityinger József labda

rúgó és Ferencz József asztaliteniszező fejezte be a sportegyesületnél aktív 

sporttevékenységét. Ők hét éven keresztül teljes szívvel és odaadással küz

döttek a sportpályán és az asztalitenisz teremben a KTC színeiért és a győ

zelmekért. Mindkét versenyző a maga sportágában a tömegsport rendezvé

nyeken  kiemelkedő  teljesítményt  nyújtott.  Részükre,  Vadócz  Jenő  sport

egyesületi elnök adta át a sportegyesület ajándékát, és köszönte meg példa

mutató  sportszeretetüket,  s  kérte  őket,  hogy a továbbiakban is  segítsék a 

KTC sporttevékenységét. (Balra Pityinger József, jobbra Ferencz József)
A záróünnepély után rövid értékelést tartottak a gyárak vezetőivel, melyen mindenki kifejtette véleményét a sportnapról. 

Jóleső érzéssel nyugtázták a celldömölkiek, hogy minden gyár részéről elismerően nyilatkoztak a rendezésről, a lebonyolításról,  

valamint a sportolók aktív és lelkes közreműködéséről. Hámori László vezérigazgató így értékelt: „Úgy érzem, hogy itt sok em

ber mozgott névtelenül és hangtalanul. Érezni lehetett, hogy nagyon szervezetten készültek a sportnapokra. A gyárnak  

van egy adottsága, hogy a társadalmi munkán keresztül megteremtette ezt a sportbázist, ahol lehet sportnapokat szer 

vezni és lebonyolítani. A versenyek legnagyobb értelmét és érdemét abban látom, hogy a KERIPAR gyárai közelebb  

kerülnek egymáshoz, és az emberek meg tanulják becsülni egymást. Gondolkodni kellene azon is, hogyan lehetne a nő

ket is bevonni ebbe a versenybe.” Gratulált a rendezőknek és szervezőknek a pontos és precízen lebonyolított sportna

pért.

A Celldömölki Szakmaközi Bizottság, melynek elnöke Bakos Sándor volt, kispályás labdarúgó bajnokságot írt 

ki. A bajnokságra öt csapat jelentkezett és mérkőzött meg egymás ellen. A bajnokság során az alábbi eredmények szü

lettek: Műszaki KTSz – KERIPAR 3-4, Műszaki KTSz – Építő KTSz 2-1, KERIPAR – Mezőgép 5-2, MÁV Vontatás  

– Építő KTSz 4-2, Műszaki KTSz – MÁV Vontatás 1-5, KERIPAR- Építő KTSz 1-0, Mezőgép – Műszaki KTSz 6-3,  

Mezőgép – MÁV Vontatás 3-0, KERIPAR – MÁV Vontatás 3-1, Építő KTSz – Mezőgép 0-5. (A mérkőzést az Építő  

KTSz megóvta, és 0-0-al a bajnoki 2 pontot meg is kapta). 
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1975. évi szakmaközi kispályás labdarúgó bajnokság végeredménye

1. KERIPAR                   4   4   0   0    14-  6    8

2. Mezőgép                     4   2   0   2    11-  8    4

3. MÁV Vontatás            4   2   0   2    10-  9    4

                        4. Építő KTSz                  4   1   0   3      3-  7    2

5. Műszaki KTSz            4   1   0   3      9-16    2

A KTC kispályás labdarúgói részt vettek Szombathelyen a megyei szakmakö

zi bajnokságon, de nem kerültek a döntőbe.

Az előző évben kitűnően működő természetjáró szakosztály 1975-ben egyetlenegy túrát sem szervezett. Mol

nár Csongor szakosztályvezető az elnökség kérésére sem végzett munkát, így a szakosztály tagjai közül senki nem vett 

részt túrán. A szakosztályi élet megszűnt, melyen sürgősen változtatni kell. Az elnökség feladata lesz, hogy új szak

osztályvezetőt állítson Molnár Csongor helyett.

1976. A Keripar Torna Club beszámoló és vezetőségválasztó közgyűlésére 1976. február 6-án 
került sor. A 352 fő tagot számláló sportegyesületből 143 fő rendelkezett szavazati jog
gal, mely közül 87 fő jelent meg a közgyűlésen, s ezáltal a közgyűlés határozatképes

 volt. A közgyűlést Papp Béla szakszervezeti titkár, mint korelnök nyitotta meg és ismertette, hogy négyévenként be 
számoló és vezetőség választó közgyűlésre kerül sor. Az 1971-ben választott sportegyesületi elnökség és számvizsgáló 
bizottság mandátuma lejárt. A közgyűlés célja és feladata, hogy az elnökséget és számvizsgáló bizottságot beszámol 
tassa az eddig végzett munkáról és megválassza újabb négy évre elnökségét és számvizsgáló bizottságát. Ezt követően 
javaslatot tett a közgyűlés elnökségére, Vadócz Jenő SE elnök, Somogyi Lajos SE elnökhelyettes, Pulai Istvánné SE 
számvizsgáló bizottság, Csihar Csaba KISZ képviselője személyében, valamint Kolostori Rezső a gyárvezetés képvi
selőjére és Németh Zoltán Nagyközségi Tanács sportügyeket intéző és felügyelő személyére, aki egyúttal képviselte a  
Járási Tanács Sportfelügyelőségét is. A közgyűlés levezetőelnökének javasolta Somogyi Lajost, jegyzőkönyvvezető 
nek Gaál Zsuzsannát, hitelesítőinek Mórocz László és Hérincs József sportolókat. Jelölőbizottság elnökének Budai  
Lászlót, tagjainak Tárnoki Gábornét és Békési Emilt. A javasolt személyekkel a közgyűlés egyetértett.

A közgyűlés levezetőelnöke, Somogyi Lajos megállapította a határozatképességet és javasla
tot tett  a napirendekre, melyet  a jelenlévők elfogadtak. Ezt követően került  sor az elnökség és a  
számvizsgáló bizottság beszámolójára, melyet Vadócz Jenő és Pulai Istvánné terjesztett a közgyűlés 
elé. A beszámolók után hozzászólásokra került sor, majd a válaszadásokat követően a tisztségviselők 
nevében az elnökök lemondtak és a jelölőbizottság elnökének javaslatára sor került az új vezetőség 
megválasztására. (A képen: Pulai Istvánné)

A közgyűlés az alábbi tisztségviselőket választotta meg. Elnökség: elnök Vadócz Jenő, elnökhelyettesek: So
mogyi Lajos, Bak István, elnökségi tagok: Döbrönte László, Hannos László, Jankovics István, Papp Béla, Szallár Éva, 
Szabó Jenőné. Számvizsgáló bizottság: elnök dr. Kotz Tivadarné, tagok Pulai Istvánné, Nagy II. Endre.
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Dr. Kotz Tivadarné
SZVB elnök

Vadócz Jenő
Elnök

Somogyi Lajos
Elnökhelyettes

Bak István
Elnökhelyettes

1976-ban is a sakkozók voltak, akik indították a KTC éves sporttevékenységét. Januárban rendezték meg az egyéni házi
bajnokságot, melyen most is akadt több meglepetés. Az elnökség örömére több fiatal vett részt a versenyen, akik közül voltak szép 
eredményeket elérők. Persze a bajnokság a rutinos versenyzők között dőlt el, László Béla javára. A sakkozókat február 21-én az 
asztaliteniszezők követték. Asztaliteniszben rendezett egyéni házibajnokságon 16 versenyző állt a győzelemért asztalhoz. Az első 
helyezett a fiatal Kovács László lett és nyerte el a vándorserleget, melynek egy évig lett őrzője. 

A házi sportszellemi vetélkedőt március 12-
én  rendezték  3  fős  csapatokkal.  A vetélkedőre  24 
csapat nevezett, de a verseny napján csak 20 csapat 
jelentkezett  versenyre.  Tehát  a  házi  sportszellemi 
vetélkedőn 60 fő vett részt. Az első helyen a Tán
csics brigád csapata végzett. A verseny első három 
helyezett csapat tagjai könyvvásárlási utalványt kap
tak díjazásként. A képen a versenyző csapatok egy 
része látható.

Március  28-án  négy  KTC  versenyző  vett 
részt Szombathelyen a megyei egyéni sportszellemi 
vetélkedőn, ahol szép sikert értek el. Az első helyett 
Borsodi Sándor, míg a második helyezést Pulai Ist
ván szerezte meg. 

A Téli Falusi Spartakiád versenyein is résztvettek a KTC versenyzői. Március 21-én Vönöckön a sakk járási döntőben a  
KTC csapata a 2. lett, míg egyéniben László Béla végzett az első helyen, aki egy héttel később Szombathelyen a megyei döntőben 
a 3. helyezést szerezte meg.

Április 1. napján, immár másodszor került megrendezésre három korcsoportban a házi futóbajnokság. Korcso
portok: I. korcsoport férfi 30 év alatti, II. korcsoport 30 év feletti, III. korcsoport a nők részére lett meghatározva. Az I. 
korcsoport távja: egy kör gyáron belül és egy kör gyáron kívül. II. és III. korcsoport távja: egy kör gyáron belül. A  
startnál 137 versenyző jelentkezett, melyből  94 főnek lehetett értékelni eredményét,  ők érkeztek célba. Eredményt  
egyéniben és a brigádok részére 5 fős csapatversenyben lett hirdetve. I. korcsoportban 44 főt, II. korcsoportban 17 főt,  
III. korcsoportban 33 főt értékeltek. Csapatversenyben pedig 13 brigádot. Győztesek:

I. korcsoport:          Szomorkovics István
II. korcsoport: Somlai Károly
III. korcsoport: Szomorkovics Ildikó
Csapatverseny: KISZ Ifjúsági brigád

Április 6-án rendezte meg a KTC hat csapat részvételével az „Ifjúsági Kupa” elnevezésű kispályás labdarúgó
tornát. A Hérincs József, Budai László, Bindics István, Kovács Gyula, Somogyi Lajos, Szabó Árpád, Szomorkovics  
István összeállítású KTC nyert meg. Második lett a MÁV Braun, harmadik a KERIPAR Ipari Tanulók csapata lett. A 
kispályás labdarúgók részt vettek a CELLTEX SE által ugyancsak hat csapattal rendezett április 30. labdarúgótornán  
is. Ezt a tornát is a KTC nyerte meg a MÁV Szertár csapata előtt. 1976-ban a Munkahelyi Spartakiád keretében má
sodszor is kiírta a Celldömölki Szakmaközi Bizottság a kispályás labdarúgó bajnokságot. Most hét csapat versenyéből  
ismét a KTC került ki győztesen, de a megyei döntőben az idén sem sikerült számottevő eredmény elérni a csapatnak. 

Természetesen 1976-ban is részt vettek a KERIPAR versenyzői  a KPVDSZ megyei  csapatbajnokságokon. 
Asztalitenisz egyéni versenyen is indítani akartak versenyzőt, de Fehér Lászlót nem engedték indulni. Csapatban a má 
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2. Központ Budapest           2  1  1     5:  5   2 2. 3. sz. Gyár Szombathely   2  1  1     8:  8   2
3. 1. sz. Gyár Budapest        2  0  2     0:10   0   3. 2. sz. Gyár Budapest         2  0  1     3:10   0

5-6. helyért:   2. sz. Gyár Budapest – 1. sz. Gyár Budapest      5:0
3-4. helyért: Központ Budapest – 3. sz. Gyár Szombathely      5:4
1-2. helyért: 4. sz. Gyár Celldömölk – 5. sz. Gyár Tatabánya   5:2

                             KTC férfi csapata                                  Központ női csapata                            KTC női csapata

Női asztaliteniszmérkőzések eredményei
4. sz. Gyár        – 1. sz. Gyár 3:1 4. sz. Gyár        – 5. sz. Gyár 3:0
3. sz. Gyár        – Központ 3:1 3. sz. Gyár        – 5. sz. Gyár 3:0
Központ           – 1. sz. Gyár 3:1 3. sz. Gyár        – 1. sz. Gyár 3:2
Központ           – 4. sz. Gyár 3:2 1. sz. Gyár        – 5. sz. Gyár 3:1
Központ           – 5. sz. Gyár 3:0 3. sz. Gyár        – 4. sz. Gyár 3:2

Végeredmény
  1. 3. sz. Gyár Szombathely 4 4 0 0 12:   5 8
  2. Központ Budapest 4 3 0 1 10:   6 6
  3. 4. sz. Gyár Celldömölk 4 2 0 2 10:   7 4
  4. 1. sz. Gyár Budapest 4 1 0 3   7: 10 2
  5. 5. sz. Gyár Tatabánya 4 0 0 4   1: 12 0
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KTC asztaliteniszezői versenyközben

Késhegyig menő küzdelem jellemezte a „FAKUPA” kispályás labdarúgó mérkőzéseket. A nagy meleg ellené
re a nézők színvonalas és küzdelmes mérkőzéseknek lehettek részesei. Előfordultak szabálytalanságok, sőt egy mérkő 
zésen sportszerűtlen jelenet is, de ezek ellenére a mérkőzésekre a lelkesedés és az akarás mellett a sportszerűség volt a 
fő jellemző. Eredmények:
2. sz. Gyár – 1. sz. Gyár     2-1 (2-0) 4. sz. Gyár – 3. sz. Gyár    2-3   (0-2) 2. sz. Gyár – 5. sz. Gyár     2-1 (2-1)
5. sz. Gyár – 4. sz. Gyár     2-5 (1-4) 2. sz. Gyár – 3. sz. Gyár    4-2   (1-2) 5. sz. Gyár – 1. Sz. Gyár    7-2 (2-1)
1. sz. Gyár – 4. sz. Gyár     0-6 (0-3) 3. sz. Gyár – 5. sz. Gyár    4-1   (1-0) 4. sz. Gyár – 2. sz. Gyár     3-0 (1-0)

1. sz. Gyár – 3. sz. Gyár    1-11 (1-3)

Végeredmény

  1. 3. sz. Gyár Szombathely           4  3  0  1   20-  8    6

  2. 4. sz. Gyár Celldömölk             4  3  0  1   16-  5    6

  3. 2. sz. Gyár Budapest                 4  3  0  1     8-  7    6

  4. 5. sz. gyár Tatabánya                4  1  0  3   11-16    2

  5. 1. sz. Gyár Budapest                 4  0  0  4     4-26    0
KTC csapata

Budai, Somogyi, Hérincs, Bindics, Szomorkovics, Kovács
Szombaton este a gyárak sportolói és vezetői a szorosabb barátság elmélyítése érdekében, közös vacsorán vettek részt az  

újonnan épült „Sághegy” étterembe. Vacsora után vidám hangulatban tárgyalták ki a napi eseményeket, valamint gyáraik termelé
sével, fejlesztésével kapcsolatos ügyes-bajos dolgait. Természetesen nem maradt el az ilyenkor szokásos vidám mókázás és nótá
zás sem. A jó hangulat a következő képekről leolvasható.

  Röplabdában hat csapat mérkőzött a helyezésekért. A mérkőzéseket két nyert játszmára játszották, és körmér 
kőzéses formában bonyolították le. A KTC csapata legyőzhetetlen volt, mind az öt mérkőzését megnyerte. Eredmé
nyek:

4. sz. Gyár – 2. sz. Gyár            2:0 3. sz. Gyár – Központ                1:2 5. sz. Gyár – 1. sz. Gyár             2:0
Központ – 4. sz. Gyár                0:2 1. sz. Gyár – 3. sz. Gyár             0:2 2. sz. Gyár – 5. sz. Gyár             2:0
Központ – 1. sz. Gyár                2:0 4. sz. Gyár – 5. sz. Gyár             2:0 3. sz. Gyár – 2. sz. Gyár             2:1
5. sz. Gyár – Központ                1:2 4. sz. Gyár – 3. sz. Gyár             2:0 1. sz. Gyár – 2. sz. Gyár             0:2
3. sz. Gyár – 5. sz. Gyár            2:0 2. sz. Gyár – Központ                 0:2 1. sz. Gyár – 4. sz. Gyár             0:2
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Végeredmény
  1. 4. sz. Gyár Celldömölk              5 5 0 0 10:   0 10
  2. Központ Budapest              5 4 0 1   8:   4   9
  3. 3. sz. Gyár Szombathely              5 3 0 2   7:   5   8
  4. 2. sz. Gyár Budapest              5 2 0 3   5:   6   7
  5. 5. sz. Gyár Tatabánya              5 1 0 4   3:   8   6
  6. 1. sz. Gyár Budapest              5 0 0 0 0 : 10   5

Hannos, Somlai, Csizmazia, Takács, Szabó, Fazekas, Őri, Nagy 4. sz. Gyár – 3. sz Gyár mérkőzés jelenete

A férfi sakkcsapat versenyre is mind a hat Gyár illetve Központ nevezte 4 fős csapatát. A csapatokat, mint az  
asztaliteniszben, két csoportba osztották és a csoport helyezettek küzdöttek meg egymás ellen a helyosztó mérkőzése 
ken. A csoportmérkőzéseken az egyenlő pontok esetében a jobb helyezést az első táblások eredménye döntő el. A 
helyosztó mérkőzésen a döntetlennel végződött eredmény esetében, a helyezést az első táblán elért eredmény döntötte  
el. 

Sakk   eredmények:   
I. csoport II. csoport

4. sz. Gyár –       2. sz. Gyár 4:0                                5. sz. Gyár         – 1. sz. Gyár 1:3
4. sz. Gyár       –        Központ 2:2                                5. sz. Gyár         – 3. sz. Gyár 1:3
Központ          –        2. sz. Gyár 2:2                                3. sz. Gyár         – 1. sz. Gyár 2:2

I. csoport végeredménye II. csoport végeredménye
1. 4. sz. Gyár Celldömölk    2  1  1  0   8:4   3 1. 1. sz. Gyár Budapest        2  1  1  0   5:3   3
2. Központ Budapest           2  0  2  0   4:4   2              2. 3. sz. Gyár Szombathely   2  1  1  0   5:3  3
3. 2. sz. Gyár Budapest        2  0  1  1   2:6   1    3. 5. sz. Gyár Tatabánya       2  0  0  2   2:6  0

5-6. helyért:   5. sz. Gyár Tatabánya – 2. sz. Gyár Budapest      2,5:1,5
                                       3-4. helyért: Központ Budapest – 3. sz. Gyár Szombathely           3:1
                                       1-2. helyért: 1. sz. Gyár Budapest – 4. sz. Gyár Celldömölk          2:2

Végeredmény

1. 1. sz. Gyár Budapest 2. 4. sz. Gyár Celldömölk 3. Központ Budapest
4. 3. sz. Gyár Szombathely 5. 5. sz. Gyár tatabánya 6. 2. sz. Gyár Budapest
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Pontverseny végeredménye
1. 4. sz. Gyár Celldömölk     32 pont 2. 3. sz. Gyár Szombathely   26 pont 3. Központ Budapest            20 pont
4. 1. sz. Gyár Budapest         15 pont 5. 5. sz. Gyár Tatabánya       15 pont 6. 2 sz. Gyár Budapest          10 pont

Harmadszor is a KERIPAR 4. sz. Üzletberendezések Gyára, Celldömölk nyerte el a „FAKUPA” vándorserle
get,  amely a kiírás értelmében a celldömölki  gyárnál  maradt végleg. Az ünnepélyes eredményhirdetésen, Renczes 
Gyula VSZT titkára adta át a díjakat, valamint okleveleket. A szokásos díj kiegészült az 5. sz. Gyár által a sportnapon 
legsportszerűbben szereplő gyári kollektíva kitüntetésével, egy vándorserleggel. A szervező bizottság értékelése alap 
ján a „Sportszerűségért” vándorserleget Seper Zoltán SZB titkár, nyújtotta át első ízben Károlyi Gyulának, a Központ  
csapatkapitányának. Befejezésképpen Sebestyén József KPVDSZ megyetitkára mondott záróbeszédet. Beszédében ki
hangsúlyozta a tömegsport jelentőségét, a gyárak együttműködését és jó kapcsolatait, s végül megköszönte a sportolók  
közreműködését  erőt,  egészséget  kívánt  mindenkinek.  A KERIPAR SPORNAPOK hároméves  sorozata  ért  véget,  
amely Celldömölkön zajlott le. A szervezők a hagyomány folytatása mellett döntöttek.

Augusztus hónapban üzemek közötti nagypályás labdarúgó mérkőzéseket rendeztek a CVESE labdarúgópá
lyán. Sajnos a mérkőzések eredményeiről nem tudunk. Az elnökségi beszámolóból csak annyit, hogy a labdarúgó fü
ves pálya igénybevételéért mérkőzésenkénti 300 forintos bérletet fizetett a sportegyesület. Viszont augusztus 21-én, a 
Mesteribe rendezett KISZ sportnapon, a Keripar kispályás labdarúgásban, súlylökésben és távolugrásban, valamint  
sportlövészetben is részt vett és megnyerte az összesített pontversenyt. A KTC ez évben új sportágként a sportlövé
szettel bővítette kísérletként tömegsport csoportjainak körét. A beszámoló szerint ez eredménnyel járt, néhány verse 
nyen már elindultak és értek el jó eredményeket. A kispályás házi bajokságban 5 csapat indult és a Faipar nyert.

Szeptember 5-én, Szombathelyen a megyei Munkahelyi Spartakiád döntőn atlétikában és röplabdában jeles
kedtek a Keripar versenyzői. Atlétikában meglepetésre a nők jártak az élen, négy aranyérmet és egy bronzérmet nyer 
tek, míg a férfiak egy bronzéremmel tértek haza, akárcsak a női röplabdázók. Eredmények:

100 m-es síkfutás: 1. Szallár Éva 15,7 mp 200 m-es síkfutás: 1. Gaál Zsuzsanna 35,4 mp 3. Horváth Andrea 40,4 mp
Magasugrás: 1. Szallár Éva 120 cm Női 4x100 m-es váltófutás: 1. KTC  71,0 mp Férfi súlylökés (6 kg): 3. Bak István  9,62 m
Női röplabda: 3. KTC  2 pont (Őriszentpéter – KTC 3:0, Styl Vállalat Szombathely – KTC 3:0) 1. Őriszentpéter 4 pont, 2. Styl Vállalat 3 pont
Pontverseny: 1. Styl Vállalat Szombathely 91 pont, 2. KERIPAR Celldömölk 43 pont, 3. Cipőgyár Őriszentpéter 9 pont

1977. A beszámoló közgyűlését a KTC 1977. február 11-én tartotta, melyet 8-án megelőzött 
az elnökségi ülés, ahol megtárgyalták a beszámolót. Ugyancsak az elnökségi és szám
vizsgáló bizottsági ülésen döntöttek arról, hogy a lemondott dr. Kotz Tivadarné helyett

 Pulai Istvánnét választották SZVB elnöknek, míg ő helyette pedig az SZVB tagjának Borsodi Sándort. A  sportegyesület 1976. 
évi statisztikai jelentése szerint 370 fő tag közül 109 fő rendelkezett szavazati joggal, mely közül 78 fő jelent meg a 
közgyűlésen. Somogyi Lajos elnökhelyettes a közgyűlés elnökeként köszöntötte a közgyűlésen egyébként megjelent 
121 főt, köztük Németh Zoltánt a Nagyközségi Tanács sportügyekkel foglalkozó főelőadóját, valamint Tóth Jenőnét a 
Járási Hivatal Testnevelési és Sportfelügyelőségének előadóját. A napirendek ismertetése és a jegyzőkönyvvezető, va
lamint hitelesítők megválasztására tett javaslatot. A közgyűlés a napirendeket és jegyzőkönyvvezetőnek Mecséri Gá
bornét, hitelesítőknek Berki Imrét és Hérincs Józsefet megszavazta. 
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Az elnökségi beszámolóban hangzott el Vadócz Jenő elnök részéről, hogy „Személy szerint én, mint a sport

kör elnöke nem támaszkodtam annyit az elnökségre, mint kellett volna, kevés volt az évfolyamán (1976) az elnökségi  
gyűlés, így a munkát nem tudtuk minden esetben megosztottan elvégezni, és talán emiatt magam sem vagyok megelé
gedve a munkámmal, és ez kizárólag az én hibám. Nem akarok hivatkozni a megnövekedett gazdasági feladatokra –  
mert az is volt bőven – és az időzavarra, de tényként egyértelműen leszögezhetem, hogy az 1976. évi munkából hiány
zott a kollektív vezetés, a többet tenni akarás, és ez meglátszott az egész év munkáján.” 

A hozzászólások során, Papp Béla SZB titkár, elnökségi tag a „Régi időket idézve megemlítette, hogy nyomo
rúságos körülmények között jobb eredményeket értünk el és aktívabbak voltak dolgozóink, mint most a jobb körülmé
nyek között. A KPVDSZ 1976. évet értékelve, gyárunk tömegsport mozgalmát elmarasztalóan értékelte.”  Az igaz volt, 
hogy a KPVDSZ bajnokságain és sportünnepélyén nem értek el olyan eredményeket, mint az 1976-ot megelőző évek
ben, de ez nem jelentette azt, hogy a KTC tömegsportmunkája rossz volt. Ennek adott hangot többek között Tóth Jenő
né is a sportfelügyelőség részéről, amikor hozzászólásában így szólt: „A minimálisnak tűnő negatívumoktól eltekintve  
elmondhatjuk, hogy a sportegyesület és annak elnöksége jó munkát végzett, mindent elkövetett annak érdekében, hogy  
a gyár dolgozói kielégíthessék testedzési és sportolási igényeiket. Ezért a munkáért a Járási Sportfelügyelőség nevé
ben elismerésemet és köszönetemet fejezem ki a sportegyesület elnökségének, a gyár vezetőinek, valamennyi dolgozó
jának és mindenkinek, akik ezt a munkát elősegítették.” Felhívta a jelenlévők figyelmét a tavasz folyamán beindítandó 
„Edzett Ifjúságért” tömegsport mozgalomra és kérte a sportegyesületet, hogy kapcsolódjanak be és öregbítsék sporto
lásuk hírnevét, a jövőben tegyék még szebbé, tartalmasabbá a Torna Club életét.

A levezető elnök megköszönte az öt hozzászólónak elismerő szavait, tanácsait. Vadócz Jenő elnök pedig vá
laszadásában kihangsúlyozta, hogy a KTC az 1976. évi feladattervének minden pontját maradéktalanul teljesítette. Ezt 
követően ismertette az 1977. évi költségvetés tervezetét az egyesületnek, melyet a beszámolókkal és 1977. évi feladat 
tervvel együtt a jelenlévők elfogadtak. Végezetül Somogyi Lajos megköszönte a tagság nevében dr. Kotz Tivadarné  
eddig végzett munkáját és a sportegyesület megalakulása óta kifejtett tevékenységét és kérte, hogy a köszönetet a jegy
zőkönyvbe rögzítse a jegyzőkönyvvezető. Ezt követte a szokásos év végi jutalmazás, melynek keretében Vadócz Jenő 
elnök a következő sportvezetőket és sportolóknak nyújtotta át jó munkájuk elismeréseként az elnökség ajándékát:  
Bognár Jenő, Budai László, Csizmazia Károly, Hannos László, Karácsonyi László, dr. Kotz Tivadarné, László Béla,  
Mórocz László, Nagy István, Somlai Károly, Somogyi Lajos, Szabó Jenőné, Szabó Károly, Szallár Éva, Varga László.

Mint mindig, 1977-ben is a sakkozók egyéni házibajnokságával indult a KTC sportidénye. Január hónapban 12 
sakkozó részvételével körmérkőzéses formában küzdöttek a versenyzők a helyezésekért. A házibajnokság képzeletbeli  
dobogójára a következő három sportoló állhatott fel: 1. László Béla, 2. Gál István, 3. Döbrönte László. A sakkozókat  
ez évben is az asztaliteniszezők követték. Asztaliteniszben 18 versenyző szintén körmérkőzéses formában, de két cso
portban mérték össze tudásukat. Az I. csoportban az ifjak, míg a II. korcsoportban a már korosabbnak számító ver 
senyzők indultak el és küzdöttek a dobogóra kerülésért. Eredmények: I. korcsoport 1. Kovács László, 2. Fehér László,  
3. Varga László. II. korcsoport: 1. Osztrovszki Rezső, 2. Berki Imre, 3. Fürdős Károly. 

A Falusi  Téli  Spartakiád döntőjét asztalitenisz és sakk sportágakban március 13-án Jánosházán rendezték.  
Asztaliteniszben Fehér László egyéniben aranyérmes lett, és tagja volt az aranyérmes csapatnak, melynek szintén tagja 
volt Kovács László is, aki még az első helyen végzett férfi párosnak is szereplője volt. A sakkozó László Béla pedig az  
első helyen végzett sakkcsapatnak volt a tagja. A megyei döntőket március 27-én, Szombathelyen rendezték, ahol asz
talitenisz egyéniben Fehér László aranyérmes, csapatban pedig ezüstérmes lett. A sakkozók egyéni versenyében Berki  
Imre szerzett ezüstérmet, László Béla pedig a sakkcsapat tagjaként lett ezüstérmes. . 

Április 14-én rendezte a KTC most már hagyományosnak mondható házi futó
bajnokságát. Egyéniben négy korcsoport részére, melyből kettő női és kettő férfi volt, 
míg a brigádok részére 5 fős csapatok részvételével rendezték a versenyt. A bajnokság
ba 145 fő indult, akik közül 91 fő teljesítménye volt értékelhető, 54 fő nem érkezett 
célba, versenyközben feladták a küzdelmet. Eredmények:

Női I. korcsoport: 1. Szomorkovics Ildikó
2. Büki Lajosné
3. Szallár Éva

Női II. korcsoport: 1. Csizmazia Katalin
2. Nagy Imréné
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3. Matics Dezsőné

Férfi I. korcsoport: 1. Szomorkovics István
2. Fehér László
3. Móri Lajos

Férfi II. korcsoport: 1. Somogyi Lajos  5 fős csapat:              1. KISZ Ifjúsági brigád
2. Somlai Károly                                                  2. Kun Béla brigád
3. Szabó Károly                                                    3. Haladás brigád

1977. május 7. Celldömölkön is útnak indult az MHK (1949 Munkára Harcra Kész), a KTM (1961 Kilián 
Testnevelési Mozgalom) után, a harmadik nagy országos jelvényszerző tömegsportmozgalom, „Edzett Ifjúságért” név 
alatt. A KERIPAR 4.sz. gyárában a KTC és a gyár KISZ szervezete szervezésében megrendezik az első „Edzett Ifjúsá
gért” mozgalom sportnapot. A szervezést és lebonyolítást Vadócz Jenő sportegyesületi elnök és Mórocz Kálmánné  
KISZ titkár vállalta fel. A távolugró, magasugró és súlylökő pályák kiépítésével lehetőség nyílott, hogy öttusaversenyt  
szervezzenek és bonyolítsanak le, melyen 57 fő vett részt. A sportnap keretében rendezték meg a hagyományos sport
szellemi vetélkedőt, és a május 8-ára tervezett Futó-kocogónapot is. A szellemi vetélkedőn a szocialista brigádok 3 fős  
csapatai indulhattak. A résztvevő 15 csapatot 45 fő képviselte és az első három helyet az alábbi csapatok szerezték  
meg: 1. Berzsenyi brigád, 2. Táncsics brigád 1. sz. csapata, 3. Táncsics brigád 2. sz. csapata. A sportnap résztvevője az 
„Edzett Ifjúságért” mozgalom EMLÉKLAP-ot megkapta, a Futó-kocogónap helyezettjei még külön oklevélben is ré
szesültek.

Az évek gyorsan múlnak. Már három éve, hogy a KERIPAR Celldömölki Üzemegysége bázisán működő KTC kiírta és  
megrendezte az első KERIPAR Sportnapot, illetve annak keretében az első „FAKUPA” versenyt. Az 1974-es első kiírás óta mind 
a három „FAKUPA” versenyt Celldömölkön rendezték. Az idei 1977. évinek viszont szervezését és lebonyolítását a Tatabányai 5.  
sz. Gyár vállalta fel. A gyárak részére május elején az alábbi meghívás érkezett:
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A nevezések visszajelzése után a rendezőbizottság elkészítette a „FAKUPA” programfüzetét, melyet  a rendezvény 
előtt minden résztvevője megkapott. A programfüzetből tudjuk, hogy labdarúgásban a legtöbb gólt elérő mezőnyjáté
kos és a legjobb kapuvédő, míg röplabdában a legeredményesebb játékos külön díjban részesültek. Az ízléses kivitelű  
programfüzetben volt olvasható a résztvevők köszöntője is, valamint az egyes sportágak lebonyolításának rendje.

Kispályás labdarúgásban hét csapat vetélkedett, melyeket két csoportba osztották be. „A” csoportba az 1. sz.  

Gyár Bácsalmási Üzemegysége, a Központ Budapest, az 5. sz Gyár Tatabánya, valamint a 3. sz. Gyár Szombathely,  

míg a „B” csoportba az 1. sz. Gyár Budapest, a 2. sz. Gyár Budapest és a 4. sz. Gyár Celldömölk került besorolásra.  

Hat csapat mérkőzött férfi asztalitenisz és sakk sportágban. A férfi asztaliteniszezők besorolása szintén két csoportban  

volt. „A” csoportba került az 1. sz. Gyár, a 2. sz. Gyár és a 4. sz. Gyár. „B” csoport tagjai voltak a 3. sz. Gyár, az 5. sz.  

Gyár és a Központ. A női asztaliteniszt körmérkőzéses formában bonyolították le a következő négy csapattal: 3. sz.  

Gyár, 4. sz. Gyár, 5. sz. Gyár és a Központ. Férfi röplabdába 5 csapat nevezett, mégpedig a következők: 2. sz. Gyár, 3.  

sz. Gyár, 4. sz. Gyár, 5. sz. Gyár és Központ. Sakkban mind a hat csapat nevezett és körmérkőzéses formában döntöt 

ték el a helyezéseket. 

EREDMÉNYEK

Asztalitenisz női: Asztalitenisz férfi: Labdarúgás:

         1. Központ Budapest 1. 4. sz. Gyár Celldömölk 1. 4. sz. Gyár Celldömölk
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2. 3. sz. Gyár Szombathely           2. 5. sz. Gyár Tatabánya           2. 1. sz. Gyár Bácsalmás

         3. 4. sz. Gyár Celldömölk           3. Központ Budapest           3. 2. sz. Gyár Budapest

Röplabda: Sakk: Összesített pontverseny:

 1. 4. sz. Gyár Celldömölk  1. 4. sz. Gyár Celldömölk 1. 4. sz. Gyár Celldömölk

          2. 5. sz. Gyár Tatabánya           2. 1. sz. Gyár Budapest           2. 5. sz. Gyár Tatabánya

          3. Központ Budapest           3. 2. sz. Gyár Budapest           3. Központ Budapest

Felvonulás a megnyitóhoz Eredményhirdetés

Az eredmények azt bizonyítják, hogy a Keripar Torna Club sportolóit az idegen környezetben való szereplés  

sem befolyásolta abban, hogy úgy szerepeljenek, mint az előző években. Ez azért volt lényeges, mert az első három  

évben való jó szereplését a KTC sportolóinak a többi gyárak a hazai pálya előnyének tekintették. A sportegyesület a 

sikert úgy értékelte, véglegesen be tudták bizonyítani, hogy a gyárak közül Celldömölkön a 4. sz. gyárban a sportolás 

tekintetében az elsőrendű feladat a tömegsportverseny.  Ígéretükhöz híven sportáganként kicsinyítve és az összetett  

pontverseny alapján járó nagy fakupa is elkészült a celli gyárban. Az eredmények alapján a női asztalitenisz kivételé 

vel, mint az eredményhirdetési képen is látható, valamennyit hazai is hozták a KTC sportolói. Az összesített eredmény  

alapján járó „FAKUPA” három év helyett öt évre készült, amit évszámban rajta be is égettek, 1977-től 1981 évig. 

Májusban még két sportrendezvény volt. „Edzett Ifjúságért” tömegsportnapot rendeztek május 29-én két KISZ 

szervezet bevonásával, majd 31-én a KPVDSZ megyei röplabda bajnokságot bonyolították le. A férfiröplabdázók az  

első helyet, míg a női csapat a második helyet szerezte meg. A KPVDSZ nagypályás labdarúgó bajnokságban az első  

helyen végeztek a labdarúgók, a több éves sikertelen szereplés után. A kispályás bajnokságba két csapatot indítottak, 

de csak a 4. helyezést érték el. Az asztalitenisz csapat szintén az első helyen végzett. A sakkozók csapata is elindult a  

megyei KPVDSZ bajnokságban és bronzérmes lett. Június 19-én, Szombathelyen került megrendezésre a KPVDSZ 

szokásos éves sportünnepélye, ahol atlétikában négy arany-, kettő ezüst- és egy bronzérmet szereztek a KTC sportolói.  

Kispályás labdarúgó hetes rúgásban Bindics Imre végzett az első helyen. Az atlétikai versenyben résztvevő KTC spor

tolók eredményei:
100 m-es síkfutás: 1. Németh Imre 12,1 mp Súlylökés: 1. Bognár Jenő 9,80 m

2. Fazekas Sándor 12,3 mp 4. Németh Imre 9,61 m

400 m-es síkfutás: 2. Szomorkovics István 4x100 m-es váltóf: 1. Keripar Celldömölk
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Távolugrás: 1. Németh Imre 601 cm Tagjai: (Bindics Imre, Bognár Jenő,

2. Fazekas Sándor 580 cm Fazekas Sándor, Németh Imre)

Az idei évben hat csapat nevezett a kispályás labdarúgó házi bajnokságba. A bajnokságot két fordulóban ren 

dezték meg. Csapatonként 10 mérkőzést játszottak és az első három helyen az alábbi műhelyek osztoztak: 1. Lakatos  

műhely I. számú csapata, 2. Műszaki osztály, 3. Festőműhely. 

Augusztus 7-én a röplabdacsapatok ellenfél nélkül kerültek a járási döntőből a megyei Falusi Spartakiád dön

tőbe, melyet szeptember 4-én, Celldömölkön a KTC röplabdapályáján rendeztek meg. A megyei döntőt a női csapat 

megnyerte, míg a férfi csapat a második helyen végzett. Eredmények:

Női:

                                 Celldömölk – Nárai         2:0 Celldömölk – Pankasz         2:0

Férfi:

                                 Celldömölk – Nárai         2:0 Celldömölk – Jánosháza      2:0

                                 Celldömölk – Ikervár      2:0 Celldömölk – Pankasz         2:0

Női csapat tagjai voltak: Benkő Ágnes, Gál Zsuzsanna, Horváth Andrea, Mórocz Kálmánné, Szabó Jenőné, Szallár

                           Éva, Tolnai Margit. Edző: Hulik László.

Férfi csapat tagjai voltak: Csizmazia Károly, Fazekas Sándor, Hannos László, Nagy István, Oroszi János, Őri László, 

                                   Somlai Károly, Szabó Károly, Takács Ferenc, Vadócz Jenő. Edző: Hannos László 

Természetesen a KTC sportolói az év során ott voltak a sportfelügyelőség és a szakszervezetek szakmaközi bi 

zottsága, valamint egyéb szervezetek által rendezett tömegsportversenyeken is. A február 13-án az alsósági Művelődé 

si Otthonban a sportfelügyelőség rendezte a „Ping-pong Farsang” tömegsport versenyt négy férfi korcsoportba. A 45 

év felettiek versenyén indult Berki Imre és azt meg is nyerte. A celldömölki szakmaközi asztalitenisz bajnokságban a  

KTC csapata és egyéniben Berki Imre is második helyet szerzett. Kispályás labdarúgásban úgyszintén a második he

lyezést érte el a KTC csapata. Az ifjak az „Edzett Ifjúságért” versenyein augusztus 20-án, Vönöckön 15 versenyzővel  

képviseltették magukat. Október 3-án viszont a gyárban dolgozók közül 72 fő vett részt a KTC által rendezett három 

tusa versenyen. November 20-án a brigádok részére lövészversenyre került sor, melyen 27 brigádtag indult el. 1977  

évben a KPVDSZ értékelése alapján tömegsportban a harmadik helyezést érte el a KERIPAR 4. sz. Gyára Vas megyé

ben. Megszűntnek nyilvánították a természetbarát szakosztályt, helyette a férfi kézilabda tömegsportcsoportot hozták 

létre, melynek Vadócz Jenő vállalta az edzések vezetését. 

1978. Az 1977. évi beszámoló közgyűlését 1978. február 10-én tartotta a Keripar Torna Club.  
A közgyűlésen megjelent 113 egyesületi tag, melyből 42 pártoló tag volt. Szavazati jog
gal tehát 71 megjelent rendelkezett. A közgyűlés levezető elnöke, Somogyi Lajos a 

gyűlést határozatképessé nyilvánította. A közgyűlésen megjelent Tarrósy Imre járási sportfelügyelő és Németh Zoltán nagyközségi 

művelődési felügyelő. A közgyűlésen Vadócz Jenő egyesületi elnök adott számot az elnökség nevében az 1977. évi sportmunká

ról, majd Pulai Istvánné számvizsgáló bizottság elnöke az 1977. évi a KTC gazdasági tevékenységéről. Ez utóbbiból tudhattuk  

meg, hogy 1977-ben volt a sportegyesület legnagyobb bevétele, 73 900 forint és természetesen a legtöbb kiadása is, 52 000 forint. 
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A bevételek az alábbiakból tevődtek össze: tagsági díj 19 200 Ft., vállalati támogatás 18 300 Ft., szakszervezeti támogatás: 4 000 

Ft., egyéb bevétel: 32 400 Ft. Kiadások ügyvitel 7 500 Ft., személyi 8 400 Ft., szolgáltatás 2 200 Ft., működési 17 500 Ft., beszer

zés 24 700 Ft., tömegsport 43 700 Ft. A KTC működése alatt a beszerzések összege most volt a legmagasabb, amit az egységes  

sportmelegítők beszerzése emelt meg. A közgyűlésen a sportfelügyelő és mindössze két egyesületi tag szólt hozzá a beszámolók 

hoz. Borsodi Sándor öltöző és szertárépítés szükségességét vetette fel, míg Mórocz Kálmánné az „Edzett Ifjúságért” sportmozga

lomról szólt és arról, hogy a gyáron belül meg kell oldani az asztaliteniszezők helység gondját. Tarrósy Imre sportfelügyelő az  

„Edzett Ifjúságért” sportmozgalom rendezvényeiről szólt elismerően, és felhívta a sportegyesület figyelmét az 1978. évi V. Orszá 

gos Sportnapokra, mely március 15. és november 7. között bonyolódik le.

Az elnökség év közben történő személyi cseréit jelentette be a levezető elnök és megszavaztatta azokat. Még

pedig Szabó Jenőné elnökségi tag szülési szabadsága miatt Gaál Ibolyát bízta meg az elnökség a gazdasági teendők el 

látásával. Papp Béla másik elnökségi tagot pedig más fontos funkcióba kerülése miatt, Fazekas Sándor váltotta fel. A 

bejelentést a közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az elnökség személyi döntéseit. 

Január 8-án tíz egyéni sakkozó ült asztalhoz, hogy döntsenek az 1978. évi házi sakkbajnoki címről. A bajnoki 

címet Balázs Bélának sikerült megszerezni. Második helyezést Gaál István, míg a harmadik helyet Szabó Károlynak  

sikerült elérni. Január 15-én Jánosházán a Művelődési Ház adott otthont a járási egyéni asztalitenisz bajnokságnak,  

ahol a házi bajnokságot nyert Fehér László lett egyéniben első.  

Gyáron belül lövészversenyt hirdettek a KERIPAR Vállalat 25 éves jubileuma tiszteletére. A versenyt egyéni  

és 3 fős csapatok részére rendezték, melyen 54 fő indult és március 25-én bonyolították le. Eredmények:

Férfi csapat:

1. Eötvös II. brigád             180 ke 2. Kossuth brigád                 166 ke 3. Eötvös I. brigád               136 ke

Női csapat:

1. KISZ Ifjúsági brigád        65 ke   2. Béke brigád                        35 ke

Férfi egyéni:

1. Büki Lajos                       69 ke 2. Tarczi Jenő                         69 ke 3. Takács Ferenc                    65 ke

Női egyéni:

1. Horváth Andrea              30 ke 2. Gaál Zsuzsanna                  27 ke 3. Sütő Ilona                           23 ke

Április 1-jén 21 fő vett részt az „Április 4.” lövészversenyen. A 3 fős csapatversenyt a hét csapat közül a MEO 

nyerte meg. Egyéniben az első három helyezett versenyzők az alábbi lettek:

1. Miltényi Dénes               79 ke 2. Horváth László                  74 ke 3. Takács Ferenc                    68 ke

Április 16-án, Szombathelyen a megyei sporthivatal székházában rendezték meg a „Sportszellemi vetélkedő” 

megyei döntőjét. A Keripar Torna Club három egyesületi tagja vett a vetélkedőn részt és szerepelt sikeresen: 1. helye 

zet lett Mesterházy József, 2. Borsodi Sándor, míg Pulai István most a 4. helyre szorult.
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Április 19-én került sor a KTC futóversenyére, melyet ez évben a KISZ szervezettel együtt hirdetett meg a 

sportkör közösen az „Edzett Ifjúságért” jelvényszerző tömegsport keretében. A verseny négy korcsoport részére lett  

kiírva, melyen 165 induló volt. Az egyes korcsoportok győztesei az alábbi versenyzők lettek:

Női I. korcsoport: Gaál Zsuzsanna

                                                 Női II. korcsoport:          Salamon Tiborné

                                                 Férfi I. korcsoport: Szomorkovics István

                                                 Férfi II. korcsoport:                    Somogyi Gábor

Rajtra kész! Díj átadás előtti pillanat

Április 22-én, nyolc csapat részvételével rendezték az „Április 4. Ifjúsági Kupát”, melyen az első három he

lyen az alábbi csapatok végeztek: 1. Keripar I., 2. Celltex, 3. Gimnázium. 

Május 28-án, Szombathelyen rendezték meg a XX. KPVDSZ megyei sportünnepélyt, ahol atlétikában, kispá

lyás labdarúgásban két csapattal, nagypályás labdarúgásban pedig döntőt játszottak, és kötélhúzásban és női lengőteké

ben is érdekelt volt a Celldömölki Keripar 4. számú Gyár. Természetesen a megyei bajnokságok során részt vettek  

még versenyzők röplabdában és sakkban. Megyei bajnokságot nyertek a férfi röplabda- és sakkcsapat, a kispályás lab 

darúgók harmadikok lettek. A megyei sportnapon az alábbi versenyzők és csapatok végeztek az első helyen: 

Női lengőteke: 1. Tolnai Margit Férfi kötélhúzás:   1. Celldömölki KERIPAR

Férfi atlétika távolugrás:  1. Fazekas Sándor                      7 m-es rúgás mini kapura:  1. Bindics Tibor

Nagypályás labdarúgó döntő: 1. Celldömölki KERIPAR 

(Döntő: Szombathely Élelmiszer – Celldömölk KERIPAR 2-2, 11 m-es rúgásokkal a KERIPAR győzött)
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1978. június 17-18-án a 2. számú Gyár rendezte ugyancsak Tatán az edzőtáborban a „KERIPAR Sportnap” 

keretében a soron következő „FAKUPA” versenyeket. A verseny során immár ötödik alkalommal nyerték meg az ösz-

szesített pontversenyt és a vele járó „Fakupa” vándorserleget. Négy sportágban szintén elnyerték első helyezéssel a kis 

„Fakupát” is. Mégpedig első helyezett lett a kispályás labdarúgó-, a férfi és női röplabda-, valamint a férfi asztalitenisz 

csapat. A női asztaliteniszezők a 2. helyezést, míg a sakkcsapat a harmadik helyezést szerezte meg.

Június 25-én és július 2-án a Falusi Spartakiád járási döntőin vettek részt a Keripar TC versenyzői. A férfi és  

női röplabdacsapatuk bejutott a megyei döntőbe, férfi kispályás labdarúgók a 3. helyen végeztek, atlétikában több he
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lyezést értek el a versenyzők, céllövészetben első lett a női csapat. Tagjai: Horváth Andrea, Horváth Ildikó, Horváth  

Ilona és Gál Zsuzsanna.

1978 egyébként az V. Országos Sportnapok éve volt. Valamennyi sportrendezvény ennek volt a része. A járá 

si, megyei területi és országos Falusi és Munkahelyi Spartakiád versenyek is az V. OSN keretében lettek megrendez 

ve. A Falusi Spartakiádjárási döntőjét követően a megyei röplabda döntőre július 9-én, Szombathelyen került sor. A  

celldömölki Keripar Ikervár és Pankasz csapataival mérkőzött meg a férfi vonalon a bajnoki címért. A Keripar kétórás  

színvonalas és küzdelmes találkozón nyert 3:1-re az esélyesnek tartott Pankasz ellen, míg Ikervárt 3:0-ra győzte le. A 

megyei döntő győztesének az országos döntőbe kerülésért Zalaegerszegen július 30-án a területi döntőn kellett meg 

mérkőznie a Győr-Sopron és Zala megyei győztesek csapataival. A Keripar női csapata ezüstérmes lett. Eredményei:  

Pankasz – Keripar 3:0, Keripar – Ják 3:0. Az esélyes Pankasz női csapata nyerte a bajnoki címet, így a területi döntőbe  

ők kerültek. A területi döntőt Zalaegerszegen az Építők sportpályáján rendezte meg a Zala megyei Testnevelési és  

Sporthivatal. Az országos döntőbe való kerülésért csak egy csapattal kellett megmérkőzni, mivel a Győr-Sopron me

gyéből nem volt résztvevő. Az ellenfél a Zala megyei Letenye csapata volt, akik ellen 3:0 arányban győzött a celli csa 

pat. 

Mielőtt azonban a Falusi Spartakiád területi döntőre került volna a sor, a Keripar női röplabda- és férfi kézilab

dacsapatai résztvettek a július 23-án a megyei Munkahelyi Spartakiád döntőjén, ahol a helyi szakmaközi bajnokságok 

győztesei indultak. A megyei döntőt Szombathelyen rendezték a tömegsportligetben. A Keripar mindkét csapata az el 

ső helyen végzett, és ez által bekerültek a területi döntőbe.

A területi döntőt augusztus 6-án, Győrbe rendezték, ahol a Keripar női csapata az első helyen végzett és beke 

rült az országos döntőbe. A férfikézilabdázók csak a Győri Textiles csatától kaptak ki, és a második helyen végeztek.  

Az országos döntőt augusztus 26-27-én Tatabányán rendezték a Bányász SC sporttelepén. A Keripar női csapata, me 

lyet Hulik László edzett, az országos döntőben a hetedik helyezést szerezte meg. A csapat tagjai voltak: Benkő Ágnes,  

Gál Zsuzsanna, Horváth Andrea, Mórocz Kálmánné, Szallár Éva, Tolnai Éva, Tolnai Margit, Tolnai Mária, Varga Eri 

ka. 

Falusi Spartakiád Országos Döntő, Szombathely 1978
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Álló sor: Hulik László, Szabó Károly, Vadócz Jenő. Hannos 

László. Alsó sor: Fazekas Sándor, Takács Ferenc, Őri László, 

Oroszi János.

Eredményhirdetés

     Szombathelyen meg

rendezendő Falusi Sparta

kiád  országos  döntőjének 

a  szervező  bizottsága 

Csepregen tartotta  az  Ál

lami Tangazdaság színhe

lyén, július elején összejö

vetelét. A kétnapos döntő

re több mint  hétszáz ver

senyző érkezett. Melyet a 

Haladás pályán rendeztek.

     Celldömölköt két csa

pat  és néhány atléta kép

viselte.  A  férfikézilabdá

zók  Lajosmizse  ellen 

17:17-re  végeztek,  de 

mérkőzésüket  törölték, 

mert Vadócz Jenő volt az 

egyik játékvezető, akit le- 

akartak  vetetni.  Az  újra 

játszott mérkőzésen a Cell 

19:17-re  kikapott,  így 

csak 3. helyen végzett.  

ORSZÁGOS SPORTNAPOK 1978ORSZÁGOS SPORTNAPOK 1978

A  celldömölki  férfi  röp-

labdázókat  a  Keripar  TC 

csapata képviselte. A dön

tőben nagy röplabda múlt

ra visszatekintő, az NB. I. 

osztályát  is  megjáró  Ko

márom megyei Dág csapa

tával  kerültek  szembe. 

Igaz,  Dág  csapata  fiata

labb és  jobb erőkből  állt, 

mint  a  Keripar  TC  „old 

boy”  csapata,  de  így  is 

szép és  elismerésre  méltó 

2.  helyezést  szereztek,  a 

Keripar  TC  röplabdázói: 

Fazekas  Sándor,  Hannos 

László, Hulik László, Oro

szi János, Őri László, Sza

bó Károly, Takács Ferenc, 

Vadócz Jenő.        

Végeredmény:

           1. Dág

  2. Celldömölk
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Jenő ismertette a jelenlévő tagsággal az 1978. évi munkáról az elnökség beszámolóját. A 2. pontban Pulay Istvánné 
pedig a számvizsgáló bizottság jelentését ismertette. A 3. pontban Somogyi Lajos elnökhelyettes az 1979. évi sport 
egyesületi feladattervet tárta a tagság elé, majd a 4. pontban Vadócz Jenő alapszabály módosítást terjesztett elő. Az 
alapszabály módosításának a lényege volt: ezt követően nem közgyűlést, hanem küldöttközgyűlést tart az egyesület,  
melyet kétévenként fognak összehívni. A két küldöttközgyűlés között pedig év végi közös elnökségi és számvizsgáló 
bizottsági ülésen tartanak beszámoló ülést. Ugyancsak az alapszabály módosítása tartalmazza, hogy a tagdíjat havi 5  
forintra emelték meg. A hozzászólások során a jelenlévő sportfelügyelő, Tarrósy Imre köszönetét fejezte ki, az elmúlt  
évi nagyszerű sportsikerekért, amit az országos spartakiáddöntőkön elértek a KTC sportolói.

1979 évben várossá avatták Celldömölköt, ezáltal a Falusi Spartakiádok tömegversenyein a részvétel meg

szűnt. A KTC versenyzői közül szintén az asztaliteniszezők és a sakkozók voltak a házi bajnokságok megrendezésé 

ben a legfrissebbek.

A házi bajnokságok közül 1979-ben, mint eddig minden évben, sikeres volt atlétikából az úgynevezett „Fel

szabadulási” futóverseny is. A sikeres rendezést jelzi, hogy a futóversenyen a kijelölt távot 178 dolgozó teljesítette,  

akik közül 63 fő volt a nők száma. 

Május 19-én, a Keripar sporttelepén rendezték a városi „Szakmaközi Sportnapot”. A megnyitót követően a  

Mikes-úti óvoda nagycsoportosai tartottak nagy tetszéssel tornabemutatót. A résztvevők kispályás labdarúgásban, női 

kézilabdában, háromtusában és asztaliteniszben mérték össze tudásukat. A háromtusa versenyszámai voltak: távol- és  

magasugrás, valamint súlylökés. Kispályás labdarúgásban és női kézilabdában a győzteseket vándorserleggel, míg at

létikában és asztaliteniszben plakett díjazásba részesítették. Eredmények: 

Kispályás labdarúgás: 1. Ruházati KTSz

2. CELLTEX

3. KERIPAR

4. ÉMISZ

Női kézilabda: 1. Ruházati KTSz

2. Kesztyűgyár

3. CELLTEX

Asztalitenisz női: 1. Tinger Vendelné 3. sz. Általános Iskola

2. László Csilla FEMO
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3. Obráz Andrásné Kórház

Asztalitenisz férfi: 1. Fehér László KERIPAR

2. Balázs Gyula KERIPAR

3. Obráz András  ÉMISZ

Atlétika háromtusa női csapat: 1. Ruházati KTSz (Farkas Judit, Kovács Judit, Horváth Ilona)

2. Kesztyűgyár 

3. CELLTEX

Atlétika háromtusa férfi csapat: 1. CELLTEX (Cséri Gyula, Berta István, Esztergályos Elek)

2. KERIPAR

3. ÉMISZ

Atlétika háromtusa egyéni női: 1. Farkas Judit Ruházati KTSz

2. Szabó Katalin Kesztyűgyár

3. Horváth Ilona Ruházati KTSz

Atlétika háromtusa egyéni férfi. 1. Kereki Jenő ÉMISZ

2. Berta István CELLTEX

3. Fuksz Tibor CELLTEX

Természetesen a KTC versenyzői ott voltak a KPVDSZ megyei bajnokságainak mezőnyében is, és jól szere
peltek azokon. Különösen ki kell emelni a Kispályás és nagypályás labdarúgókat, valamint a női- és férfiröplabdázó
kat. A Keripar MHSZ Klubjának köszönhetően a megyei bajnokságon már céllövészetben is indítani tudtak csapatot.  
A bajnokságban csapataik sikeres szereplését a KPVDSZ megyei bizottsága is értékelte, és a megyei összetett pontver
senyben a KERIPAR 226,2 ponttal a második helyezést vívta ki. Ugyancsak a férfiak pontversenyében is második he
lyezett lett. 

Viszont nagy csalódást okozott, hogy 1979-ben a „KERIPAR FAKUPÁT” egyik gyár sem rendezte meg. En
nek köszönhetően a sportolók, a Falusi Spartakiád után még egy sportsikerrel lettek szegényebbek. A Keripar sportolói  
azzal vigasztalódhattak, hogy Celldömölk város öt sportágban megrendezte a Munkahelyi Spartakiád döntőit. A KTC 
sportolói e versenyeken kitűnően szerepeltek, és az összesített pontversenyt 152 ponttal megnyerték. Az utánuk követ 
kezőt 82 ponttal előzték meg. Szeptember 23-án, Szombathelyen megrendezett Munkahelyi Spartakiád megyei döntőn 
is szép sikereket értek el a KTC sportolói. A női röplabdacsapat és a férfi kézilabdacsapat is egyaránt aranyérmes lett,  
az atléták pedig 30 ponttal a 3. helyezettek lettek a pontversenyben. A sikeres városi és megyei szereplést három-há 
rom ezer forinttal jutalmazta a városi és megyei sportfelügyelőség. 

1980. Az alapszabályi előírásnak megfelelően 1980-ban vezetőségi ülésen számolt be az el
nökség és a számvizsgáló bizottság. A vezetőségi ülést február 27-én tartották meg, me
lyen jelen voltak: Vadócz Jenő, Somogyi Lajos, Jankovics István, Hannos László és

Szallár Éva, valamint Döbrönte László elnökségi tagjai, Pulay Istvánné, Nagy II. Endre számvizsgáló bizottsági tagok 
és Tarrósy Imre városi sportfelügyelő. Napirendi pontok voltak: 1. KTC 1979. évi tevékenységének értékelése, az  
1980. évi feladatok meghatározása. Előadója Vadócz Jenő KTC elnöke volt. 2. 1980. évi feladatterv megtárgyalása és  
elfogadása. 3. 1979. évi költségvetési beszámoló és az 1980. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása. Előadók  
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voltak: Vadócz Jenő KTC elnök és Pulay Istvánné KTC számvizsgáló bizottsági elnök. 4. napirendi pont keretében 
személyi cserékre került sor.

Vadócz Jenő beszámolójában értékelte a KTC 1979. évi tevékenységét. Részletesen elmondta az elért eredmé
nyeket. Többek között beszélt a megyei KPVDSZ bajnokságairól, a Munkahelyi Spartakiád városi és megyei döntői
ről, az Edzett Ifjúságért keretén belül szervezett sportdélutánokról. Szólt a sportpályák bővítéséről, a Szakszervezetek  
Megyei tanácsához beadott pályázatról, a sportpályaépítéssel kapcsolatos feladatokról. Az SZMT pályaépítési pályáza 
tot elfogadta és 15 000 forint anyagi támogatást hagyott jóvá. Az 1980. évi feladattok között szerepelt a pályaépítés, 
csinosítás, valamint a tömegsport rendezvényeken való részvétel.

A beszámolóhoz Szallár Éva, Jankovics István és a sportfelügyelő szólt hozzá. Szallár Éva a KTC és KISZ 
szervezet kapcsolatáról szólt, míg Jankovics István az elmaradt Fakupáról. Tarrósy Imre ismertette a tömegsport ren
dezvényekbe  1980-tól  bekövetkezett  változásokat.  Így szólt  az  Edzett  Ifjúságért  sportmozgalom bővítéséről,  „Az 
aranyjelvényesek az olimpiára” követelményeiről, valamint a „Munkahelyi  Olimpia” elnevezésű tömegsportmozga
lomról. A „Munkahelyi Olimpia” bevezetésével 1980-től megszűnt a „Munkahelyi Spartakiád”. Az új tömegsportmoz
galmat az OTSH – SZOT – KISZ KB együttesen határozta el. Az új célként határozták meg a tömegsport terén: a ver 
senyzés helyett az egész éves rendszeres testedzés és sportolás elterjesztését. A rendezésért felelősként a nyári olimpi
ák évében az ágazati szakszervezeteket jelölték meg, akik megyénként „Olimpiai Napokat” rendeztek. A két olimpia  
közötti páros évben a megyei sporthivatalok, míg a páratlan években a munkahelyek voltak a rendezők. 

A hozzászólások után, Vadócz Jenő sportköri elnök terjesztette elő a KTC 1980. évi feladattervét, melyet a je
lenlévők elfogadtak, majd számot adott az 1979. évi költségvetés teljesítéséről. A KTC éves bevétele 60  900 forint 
volt, kiadása pedig 46 900 forint. Az utolsó napirendi pontként személyi ügyekben döntöttek. Bak István elnökhelyet
tes a gyárból kilépett, ezáltal megszűnt az elnökségi tagsága. Helyette elnökhelyettest nem választottak. Szabó Jenőné  
elnökségi tag már 2 éve nem funkcionál, GYES-en van. Az elnök javaslatára a továbbiakban hét fős elnökség mellett  
döntöttek a jelenlévők. Így a KTC tovább csak egy elnökhelyettessel működött, tehát új elnökségi tagokat nem válasz
tottak. A vezetőségi ülés viszont az egyes sportcsoportok élén a következő sportköri tagokat erősítették meg. Akik a 
jövőben a csapatok mozgatásáért lettek felelősek:

Asztalitenisz: Osztrovszki Rezső  Labdarúgás:  Borsodi Sándor
Röplabda: Hannos László Sakk:  Döbrönte László

A Keripar Torna Club működésének utolsó éve volt az 1980. év. Az éves működéséről az 1981. február 6-án 
megtartott küldöttközgyűlés beszámolójából tudunk következtetni. A beszámolóban olvasható, hogy már második éve, 
hogy elmaradt a „KERIPAR FAKUPA”. Az elmaradása különösen 1980. évben érződött a sportolási kedven. „Nem 
volt olyan húzóerő mely annyira lelkesítette volna gyárunk sportolóit, hogy az előzőekhez jobb eredményeket érjenek  
el azokon a versenyeken, amelyek évek óta a sablont jelentik számunkra”– olvasható a beszámolóban. Tehát, hosszú 
éveken keresztül húzóerő volt a „KERIPAR FAKUPA”, melyeken a gyárak sportolói mérkőzhettek egymással a sike
rért. Éveken keresztül ez a verseny tette rendszeressé a KTC sportmunkáját. Hogy a gyárak között a sportkapcsolatok  
ne lazuljanak el, a FAKUPÁT „újjá kell éleszteni”– vélte a közgyűlés. 

1980. évben is meg lett rendezve az asztalitenisz házibajnokság, melyet két csoportban rendeztek meg. Sor ke 
rült a hagyományosnak mondható futóversenyre is, melyen 5 korcsoportban 131 fő teljesítette a meghatározott távo
kat. A versenyek rendezésében a céllövők is élen jártak, mely a gyárnál működő MHSZ lövészklub szervezett és ren 
dezett. Kispályás labdarúgásban is megrendezték a házi bajnokságot, valamint a csapat részt vett az újra indult városi  
bajnokságban, melyet a „Munkahelyi Olimpia” égisze alatt írt ki a sportfelügyelőség. A városi bajnokságban. Kézilab
dában is neveztek csapatot, de ez a szereplés nem vált a KTC dicsőségére.

Természetesen a KPVDSZ megyei bajnokságban is indultak a KTC versenyzői. Így asztaliteniszben, céllövé
szetben, kispályás labdarúgásban és röplabdában szerepeltek. Az asztalitenisz csapat megnyerte a megyei bajnokságot.  
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Kispályás labdarúgásban és céllövészetben a várakozásnak megfelelően szerepeltek a KTC versenyzői. Röplabdában 
sem a női, sem a férfi csapatok nem valami fényes eredményről számolhattak be. Az előző évekhez képest gyenge 
eredményt mutattak fel. A férfi csapat esetében érződött, hogy nincs utánpótlás, a női csapatnál pedig a férjhez menés  
ritkította meg a sorokat. „Ha ez így megy tovább, az elkövetkező években nem lesz csapatunk egyik vonalon sem, pedig  
a KTC életében ennek a sportágnak nagy hagyományai vannak”– olvasható a beszámolóban. Mindezek ellenére 1980-
ban az első helyen emelte ki a sportvezetés a KPVDSZ sportünnepélyen való részvételt, s az ottani szereplést, mely  
minden várakozást felülmúlt. Nem így az október 22-én rendezett olimpiai sportnapon a labdarúgók szereplését, akik  
siralmasan gyenge produktum után 4:1 arányú vereséget szenvedtek a Keripar 3. sz. Gyár csapatától. Ez azt jelentette,  
hogy a KPVDSZ megyei pontversenyében az egész évi mérleg félrebillent. A generációs problémák egyre jobban je
lentkeztek a tömegsport eredményekben, ami a tömegsport munka hanyatlásához vezet. Ezért szükséges felébreszteni  
az ifjúságot, tudatosítani kell a sport szükségességét, melynek jelentősége van a gazdasági eredmények elérésében is.

Az 1981. február 6. rendkívüli küldöttközgyűlésnek három napirendje volt. Mégpedig: 1. A sportegyesület el
nökségének részletes beszámolója a megválasztás óta végzett tevékenységről, melynek előadója Vadócz Jenő KTC el
nök volt. 2. A sportegyesület számvizsgáló bizottságának jelentése a végzett munkáról és a pénzügyi-gazdasági tevé
kenységgel kapcsolatos megállapításokról, valamint beszámoló a sportegyesület 1980. évi gazdálkodásáról. Előadó 
Pulay Istvánné SZVB elnök. 3. Az új celldömölki sportegyesület létrehozásával kapcsolatos egyesülés megtárgyalása.  
Előterjesztő Vadócz Jenő KTC elnök. A küldöttközgyűlésnek a 3. napirendi pont adta a rendkívüliséget. Az 1. napi
rendi pont keretében az elmúlt öt évről kapott tájékoztatást a 100 küldöttből megjelent 80 küldött. A 2. napirendi pont 
ból tudható, hogy a sportegyesület éves bevétele 1980. évben 56 100 forint volt, ezzel szemben a kiadás pedig 43 300 
forint. A 3. napirendi pont keretében: „A küldöttközgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy egyetért Celldömölk város  
új egységes sportegyesületének létrehozásával, ezért Celldömölk város CELLTEX, CVESE és Kesztyűgyár Textiles SE  
sportegyesületeivel az egyesülést kimondja. A KTC a vagyonát az új sportegyesületbe viszi, azzal, hogy a sportfelsze
relés továbbra is a dolgozóink igényét szolgálja, azok pótlásáról, valamint az üzemi sportlétesítmények karbantartásá
ról és a tömegsport rendezvények költségeiről az új SE elnöksége költségvetésileg köteles gondoskodni a gyári tagdí 
jak és SZB támogatásának arányában.” Ugyancsak a 3. napirendi pont alapján a Celldömölki Vasutas Munkás Sport
egyesület 1981. február 15. alakuló küldöttközgyűlésre szavazati joggal az alábbi küldötteket választotta meg:

Borsodi Sándor Budai László Döbrönte László Dr. Schlőgl József
Fazekas Sándor Ferencz József Hannos László Hérincs József
Jankovics istván Kovács Ferenc Mesterházy József Miltényi Dénes
Molnár István Mórocz Kálmánné Nagy I. Endre Nagy II. Endre
Orbán János Pulay István Pulay Istvánné Somogyi Lajos
Szabó Árpád Szallár Éva Tolnai Margit Vadócz Jenő

FORRÁSANYAG 
1. Keripar Torna Club (továbbiakban: KTC) – Közgyűlési és elnökségi jegyzőkönyvei, 1970-1981.
2. KTC – Éves elnökségi és számvizsgáló bizottsági beszámolói, 1971-1981.
3. KTC – Éves statisztikai és költségvetési jelentései, 1970-1980-as évekről.
4. Vas Népe – KTC sportversenyeinek eredményeiről szóló és egyéb sporttudósítások, 1970-1980.
5. Tarrósy Imre: Asztalitenisz kézirat – Asztalitenisz versenyek jegyzőkönyvi kivonatok, 1970-1972.
6. Tarrósy Imre: kézirat – Celldömölk Járási Falusi Spartakiád történései és legjobbjai 1952-1995.
7. Közlönyök – Celldömölk Járási Labdarúgó Szövetség kispályás bajnokságairól, 1968-1972.

RÖVIDÍTÉSEK
1. ÁFÉSZ = Általános Fogyasztási és Élelmiszeripari Szövetkezet
2. cm = centiméter
3. CVESE = Celldömölki Vasutas Egyetértés Sportegyesület
4. DMTE = Dózsa Munkás Testedzők Egyesülete
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5. dr. vagy Dr. = doktor
6. ÉDÁSZ = Észak-dunántúli Áramszolgáltató
7. ÉGÁSZ = Északi Gázszolgáltató
8. ÉMISZ = Építő és Műszaki Ipari Szövetkezet
9. FMGT = Főiskolai Mezőgazdasági Technikum
10. ITSK = Ipari Tanuló Sportkör
11. JTS = Járási Testnevelési és Sportfelügyelőség
12. KISZ = Kommunista Ifjúsági Szövetség
13. KISZ KB = Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága
14. ke = köregység
15. KPVDSZ = Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Szakszervezet
16. KTC = Keripar Torna Club
17. KTSZ vagy KTSz = Kisipari Termelő Szövetkezet
18. m = méter
19. MÁV PFT = Magyar Állam Vasutak Pályafenntartás
20. MÁV TBFF = Magyar Állam Vasutak Távbeszélő Fenntartási Főnökség
21. MEDOSZ = Mezőgazdasági Országos Szakszervezet
22. MEO = Minőségi Ellenőrzési Osztály
23. Mg. = Mezőgazdaság
24. mp = másodperc
25. MTS = Magyar Testnevelési és Sportszövetség
26. MTSH = Magyar Testnevelési és Sportszövetség Hivatala
27. NB = Nemzeti Bajnokság
28. OTSH = Országos Testnevelési és Sporthivatal
29. SASE = Sághegyaljai Termelőszövetkezeti Sportegyesület
30. SC = Sportclub
31. SE = Sportegyesület
32. SK = Sportkör
33. sz. = számú
34. Sz. = Szombathely
35. szakov. = szakosztályvezető
36. SZB = Szakszervezeti Bizottság
37. SZOT = Szakszervezetek Országos Tanácsa
38. SZSE = Szombathelyi Sportegyesület
39. SZVB = Számvizsgáló Bizottság
40. TC = Tornaclub
41. TE = Tornaegylet
42. TMK = Tervszerű Megelőző Karbantartás
43. TÜZÉP = Tüzelő és Építőanyag-ipari vállalat
44. VSE = Vasutas Sportegyesület
45. VSZT = Vállalati Szakszervezeti Tanács

* * *


