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VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAPJA
MEGJELENIK
HAVONTA
•
Á R A : 9,50 F O R I N T

Március 15-e
- az ifjúság szemével
Az alábbi két írás szerzője igazi, mai fia
talnak mondható. Diákok, s ezzel a diákos
mentalitással keresik a kulcsot az Ünnephez,
mely csak az utóbbi időben lépett elö igazán
nagybetűssé.
Gondolkodjunk velük, készüljünk együtt
lélekben március 15-re.
Fonyó Roberta:
NEMZETI ÜNNEP. Számomra ez a fogalom egy olyan ünnepet
jelképez, amely mögött a nép fejlődését szolgáló történelmi esemény
áll. Az emberek az esemény jelentőségét megértve, érzéseikre
hagyatkozva, szinte tudatlanul tették azt naggyá.
Sokáig csak a „három tavasz ünnepének" egyike volt. Április 4-e
és március 21-e mögött a háttérbe szorították. Belénk nevelték, hogy
a legnagyobb ünnepünk „felszabadulásunk" napja. Éveken át az
idegeinkbe vésték, hogy mi a fontos számunkra. Talán féltek ettől
a naptól, hiszen népünk szabadságát és szuverenitását hirdeti, ezáltal
az elnyomó halaimat veszélyezteti.
Aztán átértékeltünk, elvetettünk, előtérbe hoztunk bizonyos dol
gokat, persze ehhez hosszú évek kellettek. Évek, amik alatt ez az
ünnep elnyerte méltó helyét. Egyedül maradt a három közül, bebi
zonyítva létjogosultságát és nemzeti jellegét.
De nemcsak egy napot jelent ez a dátum. Nagyon fontos az
előkészítése és a folytatása is. A reformkor évei, a pozsonyi ország
gyűlés munkája, az európai forradalmi hullám mind hozzájárultak
ennek a napnak a győzelméhez.
De nem vitatom a jelentőségét sem, mert a márciusi ifjak elszánt
ságukkal és fiatalos lendületükkel elsöpörték az akadályokat a
szabadság útjából, felgyorsították az események menetét. Később a
szavak helyett a fegyvereké lett a főszerep. így emlékeznünk kell
akár a diadalmas tavaszi hadjáratra, akár az erdélyi hadműveletekre
is.
Petőfi, Kossuth és Táncsics nevét ismerjük, de ki tudná felsorolni
az aradi vértanúk neveit? K i emlegeti Batthyány Lajost, Görgei
Artúrt vagy Bem Józsefei?
ő k mindannyian, a névtelen forradalmárok és katonák is azt a
célt tűzték ki maguk elé, hogy egy elnyomó hatalomtól megszaba
duljanak, és egy új társadalmi rendszert teremtsenek a régi helyeit.
Nem tudok szabadulni a párhuzam gondolatától, mert iragikus
történelmünk többször is úgy hozta, hogy ezeket a célokat ismét
„zászlónkra kellett tűznünk". 1945-ben, 1956-ban és a 80-as évek
ben is példaként lebegett előttünk 1948-49 szelleme.
Tanulnunk kell és tanulhatunk is elődeinktől. Csupán olyan sokat
híingo/.uuoit, cs mégsem elkoptatott dolgokról van szó, mint elszánt
ság hit és kitartás. Ók hittek és hirdettek, harcollak és meghallak.
En nem hiszek a pattogó vezényszavaknak, a csillogó és harsogó
ünnepeknek.
De hiszek egy eszme tisztaságában cs az ünnep egyszerűségében.
(Folytatás a 6. oldalon)

címmel beszélgetést köz¬
lünk Celldömölk polgár
mesterével és alpolgár
mesterével lapunk 3. ol
dalán. Ebből kitűnik, ho
gyan ítélik meg ök eddigi
m u n k á j u k a t , melyek a
látható és a kevésbé lát
ható eredmények, milyen
gondok
foglalkoztatják
most a város vezetőit.

Széli József -

1848

A magyar történelem megpezsdülő nagy tavaszán lázas nyugtalanság
vett erőt a magyar társadalom minden rétegén. Izzó lett a levegő az
egymást követő, rohannó események híreinek hallatán, s „örömtől
kéjittasan bolyg" a nép az utcákon, falvakban cs városokban egyaránt,
ígyvolt ez NEMES DÓ MÖLKÖN is, ahol 1813. január 6-án született
SZELL JÓZSEF, az 1848-as szabadságharc egyik dicső honvédőrnagy
hőse, később KIS-CZELL díszpolgára.
Iskoláit elvégezve nagyon korán a katonai pályára lépett, és beállott
a 34. számú császári cs királyi gyalogezredbe. Két év után a daliás
termetű tisztet Bécsbe rendelték a királyi testőrséghez. Öt esztendőt
töltött el ebben a szolgálatban, majd főhadnagyi rangban újra visszake
rült a .Porosz Prinz" nevet viselő gyalogezredbe, mely Galíciában
állomásozott. Ott egy Lemberg környéki lengyel földbirtokos leányát
vette feleségül. Ezredet 1848 tavaszán visszarendelték Pestre az új
magyar kormány székhelyére. A kitűnő katona hírében álló Széli Józse
fet Kossuth rövidesen őrnaggyá léptette elő. Őrnagyként vett részt már
Pákozdnál a Jellasics vezette horvát sereg elleni diadalmas csatában,
majd utána a bekövetkezett hadjáratok csatáiban is.
A magyar hadsereg Schwechatnál csatát vesztve kénytelen volt
visszavonulni és ebben a manőverben kapta Szeli őrnagy azt a parancsot,
hogy négyszáz emberével utóvédként harcolva, bármi áron próbálja
feltartóztatni a gyors ütemben visszavonulók után eredő német-osztrák
haderőt, s egyúttal védelmezze a decemberi rettenetes hidegben, hatal
mas hóhegyekben nehezen mozgó, ugyancsak visszaigyekvő tüzérséget.
Széli a vett parancs értelmében Bábolnánál vette fel a harcot az
ellenséggel, és a csatát így őrizte meg az emlékezet:
A halálraszánt kis csapatra először kartácslűz, majd az osztrák nehéz
lovasság zúdult. Egybeolvadt a két csapat, röpültek a velődárdák,
csattogtak a kardok, vér fröccsent a szuronyok nyomán, Széli villogó
kardja is osztogatta a halálos csapásokat. A kardcsapások és vclődárdák
záporként hullottak fejére, testére. Egy kardcsapás zablavczető bal
kezének néhány ujjpercét vágta át, megfosztva őt attól, hogy paripáját
kezével irányíthassa. Körülfogva a túlnyomó ellenféltől egy másik
kardcsapás jobbkezét érte a könyök tövénél, s aztán szinte egyszerre egy
másik a jobbkezének ujjait, majd a fejére kapott két vágást. Még hallotta,
(Folytatás a 7. oldalon)

Munkahely nélkül
A celldömölki Munkaügyi Hivatal vezetőjével, Somorjay
I s t v á n n é v a l beszélgettünk aktuális munkaügyi kérdésekről:
- Mekkora körzet tartozik az önök
irodájához?
- 1991 elejétől m á r nemcsak a város, hanem annak környéke
is hozzánk tartozik. Segélyezés természetesen m á r az 1989. évi
rendelet életbe lépése óta folyt, csak m á s szervezésben.
-Jelenleg
hány munkanélkülit
tartanak nyilván?
- A segélyezettek száma 166.
- De nem csak ennyi munkanélküli
van...
- Nem, mert még plusz 45 személy keres nálunk munkál, akik
segélyre nem jogosultak. Tudunk 12 pályakezdőről, akik eddig
nem voltak segélyben részesíthetők. A munkanélküliekhez so
rolható az a 33 személy, akik közhasznú munkát végeznek, a
kórházban, a gondozási központban, a G A M E S Z és a Költség
vetési üzem alkalmazásában.
-Adna rövid visszatekintést az elmúlt
évekre?
- Szívesen. 1989-ben 5, 1990-ben 183, 1991-ben (idáig) 67
(Folytatás a 4. oldalon)
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Tudósítás a képviselő-testület februári üléseiről
Megsokasodtak az önkormányzat felada
tai. Ezt látszik igazolni, hogy a celldömölki
képviselő-testület februárban három ülést is
összehívott. A 6-án tartolt testületi Ülésen
Baranyai Attiláné dr.-t megbízta a jegyzői
feladatok ellátásával.
A két ülés között történt események ismer
tetéséből megtudhattuk, hogy az ÉLGÉP Di
vízió, valamint a Pápai Autójavító celldö
mölki szervize is kft-vé alakul. A képviselő
testület bizottságainak tájékoztatója után el
őzetesen megtárgyalták az 1991. évi pénz
ügyi tervei. Végleges költségvetés csak már
cius folyamán várható. A normatívák adot
tak. Ezeket a létszámra biztosított központi
pénzeszközöket azok az önkormányzatok
kapják, ahol az intézmény (óvoda, iskola
stb.) működik. A fontosabb folyamatban lévő
beruházásokra (sági iskola bővítése, kórház
műszerbeszerzése) a saját erő mellett köz
ponti pénzeszközökre is nyújtott be pályáza
tot az önkormányzat.
Egyéb soros ügyeket tárgyalva a testület
döntött arról: támogatja a Hangyaszövetke
zetet abban, hogy a vágóhidat bérbe vehes
sék, feltételként szabta viszont, hogy a kény
szervágásokat is át kell vállalniuk.
Megállapodást kötött a képviselő-testület
Mersevát községgel körjegyzőség létrehozá
sáról. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, vala
mint a Közművelődési, Oktatási és Sportbi

zottság feladatul kapta az Új Kemenesalja
rentábilissá tétele lehetőségeinek megvizsgá
lását, tartalmi, formai és terjesztési kérdések
elemzését.
Február 20-án a képviselők megtárgyalták
a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés új
díjszabását, valamint tájékozódtak a város
rendezési tervéről. Az ülésen részt vett Tóth
Andor, a VASI VOLÁN igazgatója, vala
mint Tremmel János személyforgalmi osz
tályvezető.
Élénk vita alakult ki a helyi autóbusz-köz
lekedés tarifájának megállapításáról. Március
l-jétől a VOLÁN csak 14 forintos viteldjíjal
vállalja a járal közlekedtetését. Olcsóbb meg
oldás érdekében az önkormányzat pályázat
hirdetését határozta el.
A második napirendi pont keretében meg
ismerkedtek a rendezési terv koncepciójával.
Az élet diktálta módosítások előkészítése ér
dekében azonban a terv további alapos tanul
mányozását tartották szükségesnek.
A folyó ügyek megtárgyalása során dön
tött a testület abban, hogy a gimnáziumot, a
szakmunkásképzőt és a kórházat továbbra is
a város kezelésében tartja, nem kívánja átad
ni ezen intézményeket a megyei fenntartásba.
Bevezették és rendszeressé tették a képvi
selői fogadóórákat is.
Két témával foglalkoztak a képviselők a
27-én tartott ülésen. Előbb az új nyersanyag

költségekről és térítési díjakról tárgyallak,
majd az 1991. évi lakáskiutalási névjegyzék
megállapítására került sor.
Mint ismeretes az élelmiszeripari termé
kek árainak emelkedése szükségessé teszi az
intézményi élelmezési nyersanyagköltség
módosítását. A javaslatot az élelmezésveze
tők bevonásával a képviselő-testület tagjai
ból és bizottsági tagokból álló munkacsoport
készítette el. A z élelmezési nyersanyagkölt
ség intézménytípusonként változóan 20-tól
45 százalékig növekedett. E normák alapján
döntik el intézményenként a fizetendő téríté
si díjakat. Az önkormányzat elrendelte, hogy
a gyermekintézmények konyháin a felnőt
teknek külön munkahelyi étkeztetési nyersanyagköltéggel főzzenek. A nyersanyagkölt
ség mértéke legyen azonos a gyermekeknek
készülő étel nyersanyagköltségének emelé
sével.
A lakáskiutalási névjegyzéket tárgyalva a
lakásügyi bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság tagjai minden igénylőnél környe
zettanulmányt végeztek, s legjobb lelkiis
meretük és tapasztalatok alapján döntöttek.
A képviselő-testület a névjegyzéket módosí
tás nélkül elfogadta.
Végül a testület zárt ülésen Szalóky Gyulánét kinevezte a kórház gazdasági igazga
tójává.
Molnár Gábor

Új szennyvíztisztító - avagy kilátástalan „szennyes jövő"?
Ismerve Celldömölk csatornázottsági fokát, a tisztítás
hatékonyságát, valamint a környékbeli élővizek (lassan már
idézőjelbe kell tenni), különösen a Cinca állapotát, nem
túlzás, ha azt állítjuk, hogy a város alatt egy nem látható,
de halkan m á r ketyegő biológiai bomba található. A helyzet
kezd egyre inkább tarthatatlanná válni. Merre lehet a kiút?
Mennyire sürgős annak keresése? Mennyibe kerül?
A felmerült kérdésekre a választ G o m b á s ! I s t v á n t ó l , a
polgármesteri hivatal műszaki osztályának előadójától kap
tuk meg.

- Mi a jelenlegi helyzet a „város szennyesével" ?
- Jelenleg egy 600 köbméter teljesítményű* egylépcsős mecha
nikai tisztítónk van. Ezen megy keresztül a napi 1500 (!)
köbméter szennyvíz - egyenetlen elosztásban. Néha 3-4-szeres
a terhelés, néha normálisnak mondható. A tisztítóban kap egy
fertőtlenítést, amely elpusztítja a kórokozókat, de kikerülve
onnan az é l ő természetet is. (Lásd és szagold: a Cincált.)
Egyszóval ez már korántsem megoldás.
- Tehát valamilyen irányba lépni kell, ugye?
- Igen. A helyzet is hozza magával és kötelezettségünk is van
a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részéről.
- Milyen terveik vannak?
- Pillanatnyilag egy koncepció létezik. Ez egy százmillió
forintos nagyságrendű beruházás lenne. A költségek 60 százalé
ka pályázat útján céltámogatással elnyerhető és 40 százalék saját
erő szükségeltetik hozzá. A saját e r ő több helyről tevődhet össze.
Helyi és megyei önkormányzati pénzalapból, hitelekből, átvett
pénzeszközökből (például vállalatoktól), lakossági forrásból és
így tovább. Létezik a vízügyi és környezetvédelmi alap, tán
onnan is lehetne pénzt nyerni.

Az egész beruházás megindításához, a pályázat benyújtásához
tanulmányterv alapján elvi vízjogi létesítési engedélyt kell be
szerezni. Az előmunkálatokhoz tartozik a tanulmányterv elké
szítése, mely műszakilag ad korrekt megoldást, valamint az
építés és későbbi üzemeltetés költségei közti optimumot hivatott
több variáció összehasonlításával javasolni.
A tisztító teljes oxidációs biológiai szennyvíztisztítást valósí
tana meg. A rothadást meggyorsítva kivonná az összes szerves
anyagot, s a keletkezett szennyvíziszap azonnal felhasználható
lenne a mezőgazdaságban. A kivitelezésre alkalmas lenne a régi
teriilet, hiszen a régi tisztító bővíthető.
- ,4 nem kellően tisztított szennyvíz kibocsátásának
a bioló
giáin túl vannak egyéb
következményei?
- Természetesen. A szennyvízbírság, ami 1990-re vonatkoz
tatva mintegy 4 millió forintot tesz k i . Ezt jelenleg a V í z m ű
fizeti, de várható, hogy ezt áthárítják az önkormányzatra.
- Hol tartunk jelenleg?
- Az előkészítő munkák megindítása (tanulmányterv készíté
se) azonnal szükséges, de ennek 1,1 milliós költségkihatása van,
amiről a képviselő-testületnek kell döntenie. Ha pozitív döntés
születik, akkor lehet megbízást adni - esetleg pályázat útján a tanulmányterv elkészítésére.
- A lakosság mikor látná ennek közvetlen
hasznát?
- Előfeltétel a megépítés, mert a jelenlegi 40 százalék körüli
csatornázottság a régi tisztítóra alapozva nem növelhető. Ha
kész az alaplétesítmény, akkor következhet a lakossági fejlesz
tés.
Az új tisztítónak van olyan haszna is, hogy a fejlettebb
infrastruktúrával sokkal inkább elképzelhető új beruházások
létrejötte - ami szintén a lakosság érdekeit szolgálja.
- Köszönöm

a

tájékoztatást!
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Száz nap után
Olyan időket élünk, mikor száz nap
elteltével szinte m á r illik megkérdezni új
vezetőinket erről-arról, s mint látható,
országos szinten m á r azonnal számon is
kérték, kérik az elmaradt „világmegvál
tást". Jelen riport készítőjének azonban
egészen m á s célja van. Ha reálisan szem
léljük a magyar valóságot, akkor tud
nunk kell, hogy száz nap egy icike-picike
csodához sem elegendő, de elég lehet a
tervezéshez, az erők felméréséhez, a ka
pott örökség értékeléséhez. A fentiekről
kérdeztem városunk vezető személyisége
it, Makkos István polgármestert és Varga
László Csaba a l p o l g á r m e s t e r t
- Milyen örökséget kaptak az előző rend
szertől?
- M . I . : Ennyi idő távlatából is nehéz még
megítélni, örököltünk egy várost, ami csak
névleg az. Ezt csak egy oklevél fejezi k i ,
amely ott lóg a falon. Altalános Vas megyei
jelenség, hogy meglehetősen hátrányos
helyzetben vagyunk. Rendelkezünk egy szo
cialista jellegű városképpel, s a rendezés
összes következményeivel, amelyek jelen
leg is még meghatározzák az elképzelésein
ket. Az infrastruktúra, a kommunális ellátás,
a szociális helyzet mind-mind katasztrofális
nak mondható. A régi rendszerben mindig
az épült meg, amire sikerült pénzt szerezni.
Nem volt mód arra, hogy távolabbi célokat
is figyelembe vegyenek.
- V. L . Cs.: Egy szám az egész helyzetet
kifejezi. Az egy főre jutó jövedelemadó
1990-ben 5100 forint volt Celldömölkön.
Az állam ennek felét fizeti vissza az önkor
mányzat kasszájába, s ha ez az összeg nem
éri el az 5000 forintot, akkor kiegészíti
annyira. M i t jelent ez? Azt, hogy hátrányos
helyzetű település vagyunk, nincsenek jól
fizető munkahelyek és ebből következően
magas jövedelmű családok. Még jobban a
számok mögé nézve láthatjuk, hogy pont a
nagy állami vállalatok nem fizetnek jól, mint
például a vasút, a KERMODUL, a CELL¬
TEX és még sorolhatnám. Ez a helyzet
alapvetően meghatározza a jelent és a jövőt
is.
- Milyen segítséget kaptak a munka átvé
telekor „országosan" és helyben?
- M . I . : Elődeink átadták a folyó ügyeket,
ami zökkenőmentesen zajlott.
- V. L . Cs.: A z átadás mellett felajánlot
ták a későbbiekre vonatkozóan személyes
segítségüket is.
- M . I . : Az országos dolgokról annyit
mondhatok, hogy millió értekezleten, tájé
koztatón vettünk részt, de ami fontos lenne,
a törvény, az még máig sincs.
- Kitől függnek önök? Kinek tartoznak
elszámolással?
- M . I . : A képviselő-testülettől függök,
de ez sokkal erősebb függés, mint a tanács
elnök függése volt a vb-tői.
- V. L . Cs.: Gyakorlatilag ugyanezt
mondhatom én is, hozzátéve azt, hogy tulaj
donképpeni jogköröm is törvényes tisztázás
ra vár.

Válaszol: Makkos István polgármester
és Varga László Csaba alpolgármester
- Gyorsabb lett-e az ügyintézés? Történ
tek-e változások az apparátusban?
- M . I . : Személyi változások nem voltak,
az apparátuson belül azonban megszűntek
az osztályok, egységes hivatal lett
- V . L . Cs.: Az ügyintézési határidőket
meghatározta a testület. Sok, a lakosságot
közvetlenül érintő ügy került át a nyolc
napon belül eüntézendők közé.
- Másnak tekinthető-e ez a képviselő-tes
tület, mint az előző?
- M . I . : Nem nagyon tudom összehason
lítani, mert az előzőt nem nagyon ismertem.
Mégis úgy érzem, hogy a jelenlegi testület
sokkal több önálló döntést tud hozni, és mód
sincs a felülről jövő befolyásolásra. A dön
téseket nagymértékben elősegíti a bizottsá
gok munkája.
- V . L . Cs.: Mint állandó meghívott, a
régi üléseken hátulról kuncoghattam, derül
hettem, főleg amikor Erdélyi úr kérdezett
Limpár és Tóth uraktól, például a parabola
antenna ügyében. De most már egyáltalán
nincs kedvem kuncogni akkor, mikor tőlem
is ugyanazt kérdezi. Komolyra fordítva a
szót azt mondhatom, hogy a lényeget tekint
ve egyszerűbb lett az irányítás. A komo
lyabb döntések azonban nagyobb előkészí
tést igényelnek, amire nem mindig van idő
és lehetőség.
- Hogyan látják önök: a képviselő-testü
leti tagok kívül hagyják a pártérdeket az
ülésterem ajtaján?
- M . I . : Nem jön elő a pártérdek. A m i
előjön, az esetleg személyek kapcsolata
vagy ellentéte, de ez független a pártérdek
től.
- V . L . Cs.: Más oldalról fognám meg a
kérdést. Ha a nyugat-európai pártirányvona
lakat nézzük, akkor beszélhetünk egy ke
reszténydemokrata és egy szocialista-szoci
áldemokrata irányról. Ha a magyar helyzetet
nézem, akkor nálunk is ez a két fő irány van
kialakulóban. Ennek következtében esetleg
pártok fognak megszűnni és új pártok fog
nak alakulni. Az irányvonalak kialakulásá
nak kezdetei érezhetők a testületben is, s
ennek megfelelően van polarizálódás, be
szélhetünk bizonyos vonzásokról és taszítá
sokról.
- Most is úgy érzik, hogy az új képviselő
testületnek először a városcímer, a második
világháborús emlékművek és az utcanevek
kérdésében kellett dönteni akkor, amikor
nem volt költségvetés, s nem voltak kimun
kálva a működés feltételei?
- M . I . : Ezek a feladatok jók voltak az
összeszokás idejére, s ha a temetőt és az
emlékműveket vesszük, akkor ezekről el
kell mondani, hogy határidős dolgok voltak,
dönteni kellett a sorsukról.
- Kapnak valamiféle visszajelzést a mun
kájukról?
- M . L : Egyenesen nem. Közvetetten
érkezik információ, de ezen kívül egyéb
nincs. Úgy érzem azonban, hogy ennyi idő
után a munkánk igazából még nem ítélhető
meg.
- V . L . Cs.: Az eddigi eredmények -

például a szervezés területén - a lakosság
körében nem érezhetők. Ha kint is jobban
érezhető döntéseket hozunk, akkor bizonyá
ra a visszajelzés is erősebb lesz. Sajnos azt
is tudjuk, hogy amiben igazán nagy segítsé
get várnak tőlünk, ahhoz rengeteg pénz kel
lene.
- M . I . : Hogy eredményesebben dolgoz
hassunk, ahhoz nagyobb lakossági érdeklő
dés is kellene. Többen vehetnének részt a
testületi üléseken, ahol ha jobban a figyelem
központjában vannak, eredményesebb dön
tések születhetnek.
- Végül megkérdezem, miként értékelik
saját munkájukat az elmúlt időszakban?
- M . I . : Mint j ó néhány képviselőtársam,
én sem rendelkeztem közigazgatási tapasz
talatokkal, így az első a hivatal munkájával
való ismerkedés volt. A m i sajnálatos - de
előre látható v o l t - , látványos eredményeket
nem tudtunk elérni, sőt, vállalnunk kellett
népszerűtlen dötéseket is. A bizottságok
megalakítása mellett a gyakorlati küzdelem
azért folyt, hogy a napi fenntartási feladato
kat meg tudjuk oldani (óvodák, iskolák
stb.). Hogy ez sikerült, az már eredmény.
Folynak természetesen a jövőre vonatkozó
előkészítő munkák, de ezekről még korai
lenne beszélni. Azt elmondhatom, hogy leg
jobb tudásom szerint igyekeztem és igye
kezni fogok, hogy el tudjam látni a felad
atomat.
- V . L . Cs.: Nehéz volt az eltelt időszak,
különösen a polgármester úrnak, hisz 6 na
ponta egy személy ben vállalta azt a munkát,
amit eddig két intézmény emberei végeztek.
(Remélem, tudja a kedves Olvasó, hogy a
tanács mellett melyik volt a másik intéz
mény, ahova lehetett panaszkodni járni! A
szerk.) Számomra azért nehéz a feladat el
látása, mert társadalmi megbízatásként vég
zem. Olyan szolgáltató vállalatnál vagyok
alkalmazásban, amely eddig is egész embert
kívánt. Tudom, hogy kézzelfogható ered
ményt nem tudunk felmutatni, de minden
képpen eredmény az, hogy egy testület el
indult egy nagyon jó munkaorientált irány
ba. Örülök, hogy részese lehetek egy de
mokratikusan választott, demokratikusan
működő vezetésnek. Mint alsósági képvise
lőnek, azt is el kell mondanom, hogy Alsó
ság városrész is megtalálhatja a számítását.
Minden jogi és törvényes garancia adott a
részönállóság megalapozására, s ezzel pénz
ügyileg is maguk alakíthatják a sorsukat.
- M . I . : Kérjük a lakosság türelmét, hisz
száz nap az igazi bizonyításhoz nem elegen
dő. Ha már bizalmat kaptunk, akkor az
tényleg legyen is meg, s ne arra kelljen
fordítani az energiát, hogy esetleges külső
támadások, intrikák ellen védekezzünk. A
testületnek most adott a lehetősége, hogy
egységes legyen, de ezt át kell érezni, mert
csak egymásnak árthatunk.

t

- További munkájukhoz jó segítőtársakat,
kitartást és sok sikert kívánok!
Hozmán László
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AJem, nem Földvár felé. Al¬
* ' sóság felé. Pontosabban:
Alsóság önállósodása felé visz
az az út, melynek első jelentős
állomása volt a február 23-án
megtartott falugyűlés.
Falugyű
lés? Nem, nem fogalomzavar.
Alsóság falu maradt annak elle
nére, hogy 1979 óta Celldö
mölkhöz csatoltan várossá nyil
vánították.
Az ittlakók nagy többsége úgy
érzi, hogy az elmúlt évtizedek
ben nem sokat törődtek fejlesz
tésével, a pénzek nagy része a
„belvárosra" fordítódott. Csak
egy példa: a városnak 3 általá
nos és 2 középiskolája van. Az
ölből négyben gázzal fűtenek,
egyedül a sági iskola fa- és
széntüzelésű kályháinak
kémé
nyei füstölögnek
már hajnali
négy órakor télvíz idején, hogy
meleg legyen, mire kezdődik a
tanítás. Miért pont erre az egyre
nem jutott pénz? Miért itt nincs
a fiataloknak szórakozási lehe
tőség? Sorolhatnánk a további
miérteket. De a kérdések - azt
hiszem - költőiek, s már azok is
maradnak.
Am most felcsillant a remény:
van lehetőség arra, hogy a vá
rosrész (így a pontos!) kezébe
vegye saját sorsának alakítását,
ügyeinek intézését. Az önkor

mányzati törvény — s ennek meg
felelően a városi önkormányzat
szervezeti-működési
szabályzata
is - biztosítja, hogy egy-egy te
lepülésrész
részönkormányzatot
hozhat létre. E célból gyűlt
össze az a száz-egynéhány
em
ber, aki három órakor ott tolon
gott az iskola
nagytermében
(Ságon nincs más helyiség, aho
vá ennyien beférnének! Miért?)

... Félúton ...
A résztvevőket Makkos Ist
ván polgármester
köszöntötte,
majd Baranyai Attiláné dr. is
mertette a
részönkormányzat
törvény adta jogait: intézmény
alapítás, intézményvezetők kine
vezése, közterületek
elnevezése,
városrészi népszavazás kiírása,
közmeghallgatás szervezése stb.
Helyi adó kérdésében
vélemé
nyezésijogot gyakorolhat. NEM
KEVÉS!
FÉLÚTON
MÉG
ELÉG!
A közép- vagy talán hosszú
távú programot Varga László
Csaba képviselő ismertette: gaz
dakör,
Hangya
Szövetkezet,
hegyközség, borpalackozó, ság
hegyi turizmus, orvosi rendelő,
gyógyszertár, faluház, iskolafel

Munkahely nélkül
(Folytatás az 1. oldalról)
segélykérelem érkezett hozzánk. A z eloszlásukat tekintve azt
mondhatom, hogy a segélyért folyamodók közt 1989-ben 1
szakmunkás, 3 betanított vagy segédmunkás és 1 nem fizikai
dolgozó volt. A számok ugyanezen kategóriákban 1990-ben: 26;
129; 22. 1991-ben: 10; 43; 14. Ezek a számok azt mutatják, hogy
arányában nézve a nem fizikai dolgozó munkanélküliek száma
növekszik nagyobb mértékben. A nemek eloszlásáról elmond
ható, hogy 1989-ben 3, 1990-ben 130, 1991-ben 29 no" volt
munkanélküli.
- Hogyan lehet segélyt kérni?
- Amint valaki nálunk nyilvántartásba veteti magát, a követ
kező naptól már jogosult. Ha valaki ezt elmulasztja, visszame
nőleg nem vehetjük igényét figyelembe. Ha valaki tudja, hogy
meg fog szűnni a munkahelye, inkább előre jöjjön, hogy időben
intézkedhessünk, segíthessük tanáccsal, elmondhassuk jogait.
Egyébként most kaptuk meg az új rendelkezéseket, melyek
március 1-től érvényesek. A teljesség igénye nélkül kiemelnék
néhány változást, újdonságot. Vegyük például a közép- és fel
sőfokú végzeltségűeket. Ha nem tudnak elhelyezkedni, három
hónap elteltével mód van arra, hogy hat hónapig ideiglenes
segélyezésben részesüljenek. Új rendelkezés van azokra vonat
kozólag, akik önhibájukból távoznak a munkahelyükről, szóval
kilépnek. Az ő igényük is elismerhető, de 90 napig nem kaphat
nak segélyt. Lehetőség van a korkedvezményes nyugdíjra is.
Azok kérhetik, akik három éven belül nyugdíjba mennének,
megfelelnek az egyéb feltételeknek, s akkor kérhetik, hogy a
foglalkoztatási alapból finanszírozzák a korengedményes nyug
díjat. Ezt azonban egyénre szabottan bírálják el. Vártuk, hogy
megváltozik a kisgyerekes anyáknak megszabott utazási keret.
Korábban háromórás utazási körzetben ajánlhattunk munkát,
most cz két óra lett. Ez azt jelenti, hogy nem tud mondjuk valaki

újítás, szórakozási
lehetőség,
polgárőrség, ravatalozó, város
részi hivatal, kábeltévé.
ÁL
MOK, MELYEK TALÁN VALÓ
RA VÁLNAK!
Ennek egyik — bárcsak pará
nyi — feltétele a városrész ön
kormányzati testületének meg
választása. Megfontoltan, józan
mérlegeléssel jelöltek
és sza
vaztak a ságiak. A három képvi
selő mellé így kiválasztódott az
a tíz fő, akik együtt indulnak
útnak, hogy településüket képvi
seljék - ma még mint részt az
egészben, s úgy irányítsák, hogy
a benne lakók életüket egésznek
érezhessék.
Mondhatná bárki: ez az ülés
olyan volt, mint a többi. Igen,
napirend szerint végezte munká
ját. De mi adta a másságát?
Fegyelmezett volt és kulturált
(tán még a T. Ház is megirigyel
hetné néhanapján!). Jó volt je
len lenni: erőt, hitet adott. Cse
lekedni kell, mert a ságiak bíz
nak a változásban! Abban, hogy
kis falujuk - mert nekik tovább
ra is az marad - épül, gyarap
szik. Széchenyivel együtt vall
ják:
„AZ EGYÉN CSAK ÚGY LE
HET NYERTES - HA NYERTES
A KÖZSÉG!"

NEKRO

Temetkezési
és Szolgáltató Kft.
- Temetkezés,
koporsók é s kegyeleti
tárgyak árusítása
- Halottszállitás
- Anya k ö n y v v e z e t é s
- Koszorúkötészet
élő- é s művirággal.
Szolgáltatásaink
megrendelhetők
é s kellékeink
megtekinthetők:
Celldömölk,
Kossuth L u. 13.,
telefon: 57, valamint
jánosházi
é s nemesszalóki
lerakatunknál.
Természetesen
ünnepnapokon is
a lakosság
rendelkezésére állunk.
Célunk:

OLCSÓBBAN,
SZEBBEN,
KEGYELETTEL.

Varga Margit

elvállalni egy szombathelyi munkát - így viszont kiesik a
segélyezettek köréből.
Az iménti számokhoz kapcsolódva meg kell még említenem
az átképzősök körét. 102 nőről van szó, akik a következő
szakmákra képzik magukat: 93 f ő varrónő, 3 fő felnőtt szakápoló
és 6 fő jár középfokú ügyintézői, alapfokú számítógép-kezelői
tanfolyamra. Ha azonban a tanfolyamok elvégzése után ők sem
tudnak elhelyezkedni, akkor ők is a munkanélküliek számát
fogják növelni.
- Milyen az önök kapcsolata a
vállalatokkal?
- Az utóbbi időben a megnövekedett segélyek miatt csak az
ezzel kapcsolatos ügyek intézésére volt idő. Ennek ellenére nem
mondható rossznak a kapcsolatunk, s ha több időnk lesz, akkor
igyekszünk ennek további javítására. A z a célunk, hogy összmunkaidőnk 40 százalékát a munkahelyeken töltsük el. Az
elsőkézből szerzett információk birtokában sokkal inkább tu
dunk tanácsot adni a rászorulóknak.
- Melyik cég „jár élen" az
elbocsátásban?
- Csak a segélyek elbírálására hagyatkozhatom. A CELL¬
TEX-ben 121 dolgozónak mondtak fel. Ezek csak a celldömol
kiek, ez a szám a vidékieket nem tartalmazza.
-Hány elbocsátás várható? Meg lehet becsülni?
- Nehéz konkrét jóslásokba bocsátkozni. Csak számok'
mondanék, viszonyítási alapként. 1990-ben egy hónapra 15
segélykérelem jutott. A z idei két hónap alapján ez a szám 3
A megyén belüli jelenlegi helyzet szerint Celldömölkön a le
kritikusabb a helyzet. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor
év végére nagyon nagymérvű munkanélküliségről kell ma
beszélnünk.
- Hány munkahely között választhatnak a munkát
keresők?
- Jelenleg 46 hely van. Keresnek 40 szakképzett varrónőt, 1
asszisztensi, 1 hegesztőt, 3 asztalost, 1 villanyszerelőt. Sajnos
ez nem sok, és remény sincs a helyzet javulására.

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

Telefonra

várók

A Távközlési Vállalat részéről Holdonncr László igazgatóhelyettes és Dancsecs Tibor kircndcltségvezető az elmúlt hét közepén a következő tájékoztatást adta:
A vállalat legújabb fejlesztéssel kapcsolatos koncepciója szerint a Sárvár, Celldömölk, Répcelak,
Jánosháza települések által alkotott körzet pályázat útján együtt kerülhet fejlesztésre. Ennek költ
sége mintegy 700 millió forint. Ez azt jelentené, hogy az ebben a körzetben meglévő megköze
lítőleg 2300 vonal megkétszereződne, így 5000 vonal állna rendelkezésre. Ez Celldömölkön a
jelenlegi mintegy 600 vonal megduplázását tenné lehetővé. Természetesen a környező községek
fejlesztése is megindulna az igények szerint, de a nagyobb településekhez képest itt néhány
hónappal később épülne ki a korszerű rendszer. A fenti folyamat körülbelül 1993-ra menne
vegbé, de meggyorsítható, egy évvel előbbre hozható a fejlesztés az alábbi feltételekkel.
- A fent említett települések a szükséges 700 millió forint egy részét (kb. 210 millió forint)
előteremtik. Ez azt jelenti városunk esetében, hogy a közületek, vállalkozók 150 000 forint be
fizetése mellett kapnak majdan egy főállomást. A befizetett összegből 90 000 forint az, ami a
telefonhoz jutás ára, a fennmaradó 60 000 forintot 2 éven belül le lehet telefonálni, illetve
amennyiben a Távközlési Vállalat részvénytársasággá alakul, úgy ez vagyonrészt jelenthet az
rt.-ben. Magánszemélyek 50 000 forinttal szállhatnak be a fejlesztésbe, itt 12 000 forint a telefon
ára, 38 000 forint két év alatt letelefonálható, illetve részvénnyé alakítható. A pénzek befizetése
várhatóan két részletben, 1991 végén és 1992 1. felében történne. Elképzelhető csupán üzleti
jellegű részvényvásárlás is az rL megalakulása esetén, és külföldi tőke is számításba vehető.
Kérjük a vállalatokat, vállalkozókat és a lakosságot, hogy ezen tájékoztatás alapján jelezzék
igényüket mielőbb a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjánál, mert a március 27-én sorra
kerülő következő tárgyaláson már konkrét szándéknyilatkozatokkal kell a Távközlési Vállalat
illetékesei elé állni, és akkor hamarosan beindulhatna a hálózatfejlesztés. Jó esélyünk lesz arra,
hogy 1992 végén már a korszerű technika fogja jellemezni Celldömölk távközlési helyzetét.
Várjuk a községek igényeit is!
Úgy érezzük, hogy ezt a lehetőséget kár lenne elszalasztani, mert ellenkező esetben bizonytalan
időre ismét eltolódna telefonhálózatunk korszerűsítése.

Melyik legyen
az öt közül?
Elkészültek Celldömölk város új cí
mertervei, ezek közül láthat itt ötöt a
Kedves Olvasó. Mielőtt végleges döntés
születne, a város önkormányzatának
képviselő-testülete szeretné megismerni
a lakosság véleményét. Kérjük ezért,
hogy javaslataikat juttassák el a Polgár
mesteri Hivatal címére (Celldömölk,
Szentháromság tér 1.)
A grafikák mellé természetesen cí
merleírás is készült, ezt hely hiányában
nem tudjuk közölni. Segítségképpen anynyit, hogy a címerek domináns színe a
kék és az arany.

Kulturális hírek

figyelem.!

A nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én
délelőtt 9 órai kezdettel a Kemenesaljái Művelődési
Központ színháztermében rendezendő városi iinne:ly műsorát az Ádám Jenő Zeneiskola, a Berzsenyi
ániel Gimnázium és a 410. Sz. Ipari Szakmunkás
képző Intézet és Szakközépiskola tanulói adják.
Ádám Jcnö Zeneiskola
Márc 13-án, csütörtökön 18 órai kezdenél nö
vendékhangverseny lesz a kamarateremben a növen
dékek szülei előtt.
Márc. 27-én, szerdán a sárvári Zeneiskola idelá
togató növendékeivel adunk közös hangversenyt 15
órai kezdettel.
Kemenesaljái Művelődési Központ
Márc l-jén nyílt meg és április 3-ig látható Sza
bolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászművész kiállítá
sa.
Márc. 27-én, szerdán de, 10 és du. 2 órakor az
Állami Bábszínház bemutatja A bűvös tíí/szerszám
című kétrészes bábjátékot óvodás és iskolás gyerme
keknek. {30,- Ft)
M i r e 28-án, csütörtökön a Biblia-sorozat elő
adása: Szent János és Szent Péter.
Márc 30-án, szombaton de. a gyermekeknek hús
véti tojásfestés. (A festeni való, megfőzött tojást a
gyermekek hozzák magukkal.!)
Városi Könyvtár
Ápr. 8-án, hétfőn 18 órakor a Berzsenyi Asztal
társaság rendezésében Vörösmarty és a romantika,
előadó: Léréntné dr. Szemes Valéria.
L. F.
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Elnézést kérünk Csuka Gyulánétól, aki
nek nevét februári számunkban tévesen
közöltük.

UJ K E M E N E S A L J A
(Folytatás az 1. oldalról)
Talán ennyi számomra a tanulság. Ezt a két sort pedig - Petőfi
örök igazságát - most már saját akaratunkból valamennyiünknek be
kellene vésnie a tudatába:
„Mi célja a világnak?
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság!"

Imre Márta:
Ha azt a szót hallom, hogy március 15., Petőfi, Jókai, a márciusi
ifjak, a 12 pont, a nemzeti színű kokárda, a polgári átalakulás,
függetlenség jutnak eszembe. (Kiegészítve akár egy történelmi lecke
felmondásának is tűnhet ez a felsorolás.) Nekünk középiskolások
nak igyekeztek mindig jól „megszervezni" március 15-e megünnep
lését. Kitűzött nemzeti színű szalaggal belépni az iskolába, végig
hallgatni az előre - heteken kereszttül - gyakorolt műsort, aztán a
Himnusz meghallgatása (nem eléneklése) után hazamenni, örül
tünk* hiszen tanítás nem volt, szüleinknek viszont dolgozni kellett.
Ezért vagyok most boldog, hogy 1990 óta méltó módon, szabadon
ünnepelheti az ország, az egész nemzet március 15-ét, kiemelve ezt
azzal is, hogy munkaszüneti nappá nyilvánították. így lehetőséget
látok arra, hogy szülők és gyerekek, vagyis az egész család őszinte,
tiszta ünnepévé váljon a nagy MÁRCIUS.
Tavaly iskolánkban újszerű műsorral léptek fel a tanulók. A költő
visszatér című rockopera forgatókönyve alapján készült műsort
adtak elő. Lehetett érezni, hogy felszabadultan, önfeledten, lelkesen
játszottak. A műsor elhangzása után nem kellett hazamennünk,
hanem mindenki érdeklődésének megfelelő programot választhatott.
Iskolánk kezdeményezte a MÁRCIUS 15-e elnevezésű kézilabda
tornát, melyen Vas megye középiskolás csapatai vettek részt. Lelkes
szereplők, sportolók, szurkolók, tartalmas műsor - tehát minden
együtt volt ahhoz, hogy Március igazi tartalmát meglelve necsak
külsőségekben ünnepeljünk.
Ezzel talán mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy ne érzelem nélkül
elmondott történelmi tananyag, hanem őszinte, érdekektől mentes
nemzeti ünnep legyen az 1848-as forradalomra való emlékezés.

1&

Petőfi állomásai
A Magyar Éremgyüjtök Kiskőrösi Csoportja
megjelentette az ötödik
Petőfi-érmet. Ezúttal a
költő apjára és anyjára
utaló ábrázolást láthat
juk. „Egy estém otthon".
Kibékülés, ahol apjával
borozgatás közben látha

tó a költő. A z érem másik
lapján „ S a kis szobába
toppanék, Repült felém
anyám..." jelenetet fogal
mazta meg a művész.
Március 15-lke tiszteleté
re adjuk közre az újabb
Petőfi-érmet, annak fotó
ját.
D. J .

Az 1848-as forradalom és szabadságharc tisztjei

Összeállffásunkban a kora
beli, történelmi Kemenesal
jához közigazgatási egységek,
járások területi határait vet
tük alapul. Az adattár a szá
zadosok, Illetve magasabb
rangú tisztek legfontosabb
életrajzi adatalt közli és kato
nai pályájukat részleteseb
ben mutatja be. A jól ismert
nevek mellett a Tisztelt Olva
só bizonyára sok, eddig isme
retlen szabadsághósscl most
találkozhat először. A tények
tisztelete és a helyi hagyomá
nyok felmutatásának szándé
ka vezetett adatgyűjtésünk
ben. Talán ezzel Is hozzájá
rulhatunk március 15-e mél
tó megünnepléséhez.
BARCZA
BOLDIZSÁR
(1812, Magyargencs - 1895, Kustánszeg)
Nemesi származású, de va
gyontalan. Testőr, majd főhad
nagy. 1846-tól megyei hivatalnok.
1848. június 19-től százados a 8.
honvéd zászlóaljnál. 1849. április
l-jétől őrnagy és zászlóaljának
parancsnoka. Vécsey tábornok
csapataival Borosjcnőnél tette le a
fegyvert augusztus 20-án. Aradon
16 év várfogságra ítélték, de
1852-ben kegyelmet kapott.

BÉKÁSSY LAJOS (1825, Kemeneshőgyész - 1880, Pápa)
Apja Békássy Imre földbirto
kos, Veszprém megye szolgabírája, majd alispánja. Nőtlen, római
katolikus vallású. Jogot végez,

1845-től Vas megye szolgabírája.
1848 szeptemberétől nemzetőr,
november 1 l-e után a 44. honvéd
zászlóalj századosa. 1849 után
közlegényként kényszersorozták.
Leszerelését követően békási bir
tokán gazdálkodott, majd a ki
egyezés után a kiscclli kerület or
szággyűlési képviselője len.
BERZSENYI
LÉNÁRD
(1806, Nemesmagasi - 1886, Nemesmagasi)
Kisbirtokos nemesi származá
sú, gimnáziumot végzett 1825-től
a9. huszárezredben szolgál, 1846tól uo. főszázados. 1848 szeptem

ba. A Jellasich elleni harcok során
hívta fel magára a figyelmet.
1849. január l-jétől hadnagy, jú
nius 23-tól főhadnagy a 9. hadtest
35. honvédzászlóaljában. A szent
tamási csatában súlyos sebesülést
szenvedett, de tovább küzdött a
szabadságért. Guyon seregében
zászlóaljparancsnokként érte a ka
tonai küzdelem bukása. Bulgáriá
ba, majd Törökországba mene
kült. A törökök oldalán .Abdur
rahman" agaként vett részt a krími
háborúban (1853-56), amelynek
berétől harcol Jellasich ellen,
majd ezredévei csatlakozott a
honvédsereghez. November 26-tól
őrnagy, 1849. február l-jétől alez
redes, osztályparancsnok, majd
május 14-tól ezredes, a 9. huszár
ezred parancsnoka. Júniustól a vi
lágosi fegyverletételig a 7. hadtest
lovashadosztályának parancsnoka.
Aradon 18 évi várfogságra ítélték,
amelyből 1857-ben amnesztiával
szabadult és gazdálkodó lett.
EBERHARDT
KÁROLY
(1825, P á p o c - 1906, Gecsej
Apja tanító volt. Eberhardt a
pápai bencés gimnázium elvégzé
se után segéd tanító s kod ott, majd
1844-ben belépett a császári had
sereg 2. gyalogezredébe. 1848ban őrmesterként hagyta ott egy
ségét és jelentkezett a Pesten ala
kuló, forradalmi Zrínyi-zászlóalj

EH
végén a legmagasabb elismerést, a
Medzsid-rendet is megkapta. Kos
suth hívására Olaszországba ment,
ahol ezredes lett, és a szerveződő
magyar légió egyik lehetséges ve
zetőjének tekintették. 1860-ban
Garibaldi oldalán harcolt a híres
„marsalai ezrek" egyikeként. Ké-

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

Széli József

1848-as szabadságharcunk hőse,
Dömölk szülötte, Kis-Czell díszpolgára

(Folytatás az 1. oldalról)
irányíthassa. Körülfogva a túlnyomó ellenféltől egy másik kardcsapás
jobb kezét érte a könyök tövénél, s aztán szinte egyszerre egy másik a
jobb kezének ujjait, majd a fejére kapott két vágást. Még hallotta, hogy
az egyik német ordít: „Und der Hund falit noch immer nicht!" (Még
mindig nem esik le a kutya). Ekkor hullott le paripájáról vérben úszva,
miközben egy német lovas pisztolyából rálőtt, de a golyó a homloka
mellett a földbe csapódott. ... A vérbe fagyott Széli sebeiből folyó vér a
dermesztő hidegben jéggé fagyott és így megmenekült a haláltól. Két
sebesült katonája - a végkimerülés határán maguk is - elvonszolták egy
majorba, ahol menedéket és ápolást kapott. Hat hét után annyira megerő
södött, hogy már távozásra gondolhatott, amikor az egyik majorbeli
cseléd elárulta és az osztrákok elfogták, majd Budára száüították. Ott
látva még mindig súlyos állapotát, csonkult testrészeit, éppen csak
behegedt sebeit - kórházi ápolásba vették és értesítették feleségét, aki
még mindig Lemberg környéki szülői otthonában tartózkodott
Az asszony haladéktalanul útnak indult, de mire Budára ért, férjét újra
börtönben találta. A haditörvényszék kötél általi halálra ítélte, mivel „a
vizsgálatba vett tény valósítása után bevallotta, miszerint Ő a magyar
pártütőkhöz csatlakozott és velők, mint őrnagy és zászlóalji parancsnok
a lázadás megfékezésére kiküldött cs. k. seregek ellen több ízben harcolt,
a tovább folytatandó ellenállásban csak megsebesítése cs elfogattatása
által gátoltatott" - Az asszony az ítélet után Windischgratz herceghez
fordult kegyelemért, de az ridegen elutasította. Az ügy végül a császár
elé került, s a hős honvédtiszt a következő indoklással kapott kegyelmet:
„Noha ezen elítélt egyén személyessége és teltei a büntetés enyhítésére
nézve semmi indokul nem szolgálhattak, ő magassága mégis azon körül
ményt tekintve, hogy Széli József 17 sebje következtében hosszabb ideig
élet és halál között forgott, s tökéletes felgyógyulása után is csonkult és
törődött állapotban maradand, az ellene, ki testi sanyarúsága által egy

részben úgyis már bűnhődött, kimondott halálos ítéletet az emberiség
szempontjából végrehajtani nem akarta, hanem azt 10 évi vasban eltöl
tendő várfogságra enyhíteni, a többiben pedig a hadi törvényszék által
kimondott ítéletet helyben hagyni méltóztatott." - Az „emberséges ke
gyelem" láncokat rakott a csonkult kezekre Kufstein várbörtönében. A
feleség odaköltözött, hogy legalább hetenként egyszer a várparancsnok
és a tömlöctartó jelenlétében, szenvedő férjét pár percig meglátogathassa
és annak kínjait némileg enyhíthesse.
Széli őrnagy 1854-ig volt a kufsteini várbörtön foglya, amikor amnesz
tiában részesült azzal, hogy felesége birtokára költözik és azt el nem
hagyhatja. Felesége 1858-ban meghalt, Széli József pedig 1861-ben
hazaköltözött szülőföldjére, Kemenesaljára és Kis-Czellbén lakott. A
halál árnyékának völgyét megjárt, sokat szenvedett csonkult hős szabad
ságharcos tiszt igen nagy tiszteletben állott a mezővároska polgárai előtt
Ennek a következménye volt az, hogy „díszpolgárságra választatását a
Kis-Czclli magyar szellemű néptől: mely rangjába ünnepélycsen be
is iktattatott" - elfogadta, kitüntető megtiszteltetésnek véve azt.
Élete végső szakaszáról egyelőre nem sokat tudunk. A Vasárnapi
Újság 1886. évi augusztusi számában rövid, pár soros nekrológban azt
olvassuk, hogy „Széli Józsefet Pozsonyban temették el nagy részvét
közt."
A feledés évszázados homályából ragyog elénk SZÉLL JÓZSEF
dömölki születésű, 1848-as honvédőrnagy hősi alakja 1991 márciusának
napjaiban. Elete, magatartása a valós hazaszeretetnek és az utolsó csepp
vérig áldozatos helytállásnak, áldozatos hűségnek örökre példája minden
nemzedék számára. Vajon a mai „magyar szellemű néptől" kap-e annyi
megbecsülést, hogy lesz egy utcája a városban és a város iskoláiban jut-e
számára egy órája a megemlékezésnek, hogy saját szülötte példamutató
élete beépüljön a köztudatba, méltó megbecsülésre?!
Nádasdy Lajos

sőbb az olasz királyi hadsereg ol
dalára állt és a tábornoki rangig
jutott el a ranglétrán. Az 1880-as
évek elején tért haza Magyaror
szágra és Gecsén telepedett le.
Kossuth - tisztelete jeléül - ekkor
juttatta el hozzá a „Magyar Kato
nai Érdemrend Keresztje" kitünte
tést
GÖMBÖS KRISTÓF (1822,
Ostffyasszonyfa - 1873, Pápa)
Nemesi születésű, evangélikus
vallású, gimnáziumot végzett
1837-től katonaiskolába került
majd tizedes lett a 19. gyalogez
rednél. 1848 júliusától a Délvidé
ken harcolt s őrmester lett. Októ
ber 20-tól hadnagy, majd decem
ber 3-tól főhadnagy a komáromi
várőrség37. honvédzászlóaljában.
1849. január 19-e után százados
uo. az 57. zászlóaljban. Júliusban
a Kmetty- hadosztályhoz került,
később a 120. zászlóaljhoz vezé
nyelték, amellyel szeptember 7-én
Péterváradon tette le a fegyvert.
Az 50-es években hivatalnok,
1869-et követően magyar királyi
honvéd főhadnagy.
HERTKLENDY
MIKLÓS
(1813, Pest- 1877, Magyargencs)
Birtokos nemesi származású,
apja császári és királyi ezredes. A
bécsújhelyi katonai akadémián
végzett. Hadfi, majd 1846-tól főszázados a 6. huszárezredben.
1848 szeptembere tői reszt vett a
Jcllasich elleni harcokban, s októ
bertől ezredével csatlakozott a
honvédsereghez. Október 27-tól

szabb időszakon keresztül ideigle
nes parancsnoka volt Világos
után közlegényként besorozták.
Elbocsátását követően gazdálkodó
lett, majd 1861-ben a kiscelli ke
rület országgyűlési képviselőjévé
választották. A kiegyezés után
1872-től újra képviselő lett.
JANKÓ KÁLMÁN (1825,
Nemesmagasi - 1890 után, ?)
Nemesi születésű, evangélikus
vallású, nŐÜen. A bécsi hadmér
nöki akadémián végzett 1844-ben.
1848 nyarától nemzetőr, majd
honvédtUzér altiszt. November
11-tól táborkari hadnagy a had
ügyminisztériumban, később apéterváradi őrség főhadnagya 1849.
február l-jétől, majd ugyanitt szá
zados. Júliusban a Délvidékre,
Dembinski vezérkarához helyez
ték át. A borosjenői fegyverletétel
után a, komáromi várvédőkhöz
csatlakozott. Az erődítmény fel
adása után büntetőszázadba soroz
ták.
KLUGE SAMU ( ? , ? - 1 8 9 0
után, ?)
1849 nyarától önkéntes, majd
őrmester a Délvidéken a 6. hon
védzászlóaljnál. Október 19-től
hadnagy és zászlóalj segédtiszt.
1849. március 26-a után főhad
nagy, júliustól százados lett és parancsőrtiszt az I. hadtest törzsénél
a fegyverletételig. 1867/68-ban
jószágbérlő, 1890-ben földbirto
kos Kemeneshőgyészen.
LIPPICS ISTVÁN (1826, Kemencshőgyész- 1881, Szekszárd)

Őrnagy, osztályparancsnok, no
vember 26-tól alezredes. 1849.
február 26-tól ezredes, a huszár
ezred parancsnoka, egyúttal had
osztályparancsnok Perczel seregé
ben, a későbbi 2. hadtestben. Jú
nius végén az újonnan alakuló 19.
huszárezred szervezésével bízták
meg. A komáromi vár őrségével
tette le a fegyvert. Haláláig Vas'
megyei birtokán élt.
HORVÁTH ELEK (1822,
Csönge - 1876, Sopron)
Apja Horváth Mihály földbirto

kos. Nőtlen, jogi végzettséget
szerzett. 1845-től ügyvéd, egy év
múlva hivatalnok Vas megyében.
1848 szeptemberétől a vasi ön
kéntes nemzetőrök tisztje. No
vember 11-től százados a 44. hon
védzászlóaljnál, amelynek hosz-

Apja Lippich Sándor, birtokos.
Római katolikus vallású, gimnázi
umot végzett, nőtlen. 1845-től
hadfi a 32. gyalogezredben. 1848.
augusztus 1-je után nemesi testőr
Bécsben, amiről szeptember 20-án
leköszönt és hazaiért. Szeptember
27-től főhadnagy, december 14től százados a 28. honvédzászló
aljnál. 1849 csatáit az I . hadtest
ben küzdte végig. Aradon először
halálra, majd 12 év várfogságra
ítélték. 1856-ban kegyelmei ka
pott Ezután telepedett le Tolna
megyében, Szekszárdon.
LUKÁCS KÁROLY (1818,
Sömjén - ?, ?)
Apja Lukács László, birtokos
Vas megyében. Római katolikus
vallású, nőtlen. Sopronban a 48.
gyalogezred
nevelőintézetében
végzett. 1835-től hadfi, öt év múl
va hadnagy, majd 1848. június
elejétől főhadnagy Galíciában a 8.
Koburg huszárezrednél. Novem
berben hazatért és csatlakozott a
honvédsereghez. December 11-től
főszázados, a 6. század parancs
noka. 1849 februárjától a Közpon
ti Mozgó Seregnél, később az I .
hadtestben szolgált. Aradon halál
ra, majd 10 év várfogságra ítélték.
1852-ben kapott kegyelmet. A7
50-es években Veszprém megye
ben, a kiegyezés után feleséf.e
andráshidai birtokán gazdálko
dott.
(Folytatjuk)
Németh Tibor
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Eötvös-évforduló (3.)
Miért a

Sághegyen?

Eötvös Loránd és munkatársai a Sághe
gyet választották az 1891. évi tudományos
kísérletük legfontosabb színhelyévé. Annak,
hogy a mi hegyünket „tisztelték" meg, alap
vető okai vannak. Erről ad hírt számos ta
nulmány, konkrétan BENDEFY LÁSZLÓ¬
nak a V A S I S Z E M L E 1972. évi negyedik
számában közreadott tanulmánya, korabeli
dokumentumokra építve. A feltett kérdésre
válaszolva e forrásból idézünk. (A bősége
sebb ismeretek kifejtésére az Őszi tudo
mányos Ülésen kerülhet sor.)
Az Akadémia mathemaükai és termé
szettudományi állandó bizottságához be
nyújtott kérelemben Eötvös három tudós
munkatársa - róluk majd további ismerteté
seinkben külön is szólunk - a következőt
emelik k i :
vasmegyei Sághegy szabá
lyos csonka kúpalakjánál, teljesen izolált
fekvésénél, ugyancsak eruptív* kőzetű
összetételénél fogva különösen alkalmas a
mondott megfigyelések foganatosítására..."
Maga Eötvös levelet írt Erdődy Ferenc gróf
nak Vépre, hogy a birtokában lévő Sághegy
kiszemelt területét bocsássa a kísérlet ren
delkezésére és az Új majornak nevezett he
lyen a műszerek számára helyet biztosítson.
Ebben a levélben a hegy jelentőségét Eötvös

így említi: „...a Sághegynek, ezen geophysikai elszigeteltségénél fogva magnetikai
(és) megfigyelésekre igen nevezetes hegynek
Méltóságod tulajdonát képező részén ... ta
nulmányokat szándékozunk végezni a nyár
folyamán."
Nem csak a műszerek kaptak helyet az

Többek között ezért esett a Sághegyre
Eötvösék választása, így lehet tudo
mánytörténeti hely, így lehet máig is fájó a
megcsonkítása. Mindez azokat a kétségeket
is eloszlathatja, miért törekedtünk, hogy
A U A M NY
rxJÓXsí.
1975-ben ötödikként(!) az országban tájvé
D J.
A Magyar Posta által az évforduló tiszteletére delmi terület legyen.
* vulkáni eredetű
kiadott 12 forintos címletű postabélyeg.

MAGYARORSZÁG

Ötven évig lelkek pásztora
Jakab Lajos, a celldömölki református
gyülekezet lelkésze ötvenévi szolgálat, Is
tent, embert szolgáló munka után most vo
nult nyugalomba. A hittel, becsülettel meg
élt út nem volt könnyű, de a hűséges szol
gálat széppé tette.
Jakab Lajos a Veszprém megyei Duda
ron, ebben a színmagyar, református köz
ségben született, a Bakony-vidéknek ezen
a nyelvében, vallásában tarka táján. Akkor
ott még német ajkú katolikus falvak, szlo
vákok lakta evangélikus községek válta
koztak a kálvinista magyarokkal.
ö t elemi után a hitet és kultúrát négy
évszázada hirdető, terjesztő pápai kollégi
umba vitt a 11 éves kisfiú útja. Jó iskola
volt ez. Nemcsak Petőfi és Jókai idejében.
Jakab Lajosnak például nagy nyelvészünk,
Lőrincze Lajos volt az osztálytársa. Lajos
bácsi - hadd szólítsam így - jól emlékszik
még tanáraira. Dr. Szabadi Béla magyart
tanított az osztályban, előbb fölolvasott a
Bibliából egy-két verset, majd a kortárs
magyar irodalomból olvastatott fel diákja
ival. Akkor, Trianon után, szívekbe mar
kolt Tamási AronAbel-trilógiája. Verseng
tek, k i legyen a fölolvasó, míg Lőrincze
mindenki egyetértésével k i nem sajátította
ezt a jogot. Rab István tanár úr (a költőműfordító Rab Zsuzsa édesapja) nemcsak
a görög nyelvet tanította meg, de olyan
útravalót adott a görög filozófiából, hogy

Új majorban, hanem a tudósok is, REME
T E D É N E S urodalmi intéző, közvetve Er
dődy Ferenc gróf vendégeként. Bendefy
László tanulmányából k i kell emelni a kö
vetkezőket: Hogy milyen volt a Sághegy
1891 táján, a maga érintetlen állapotában,
azt BORBÁS V I N C E leírásából tudjuk. A
szőlők borította Sághegy flórája, mint ősi
állapotot őrző flórasziget önmagában is hí
res volt. Erről Borbás így ír: „A Ság-hegy
április elején már egészen virágba borul, s
virágzó gyepszőnyeg még szeptemberben is
elég eleven, tarka és többféle fajból szövött:
még a kungorgó, árva lányhaj is közte lo
bogtatja fehér bokrétáját." (Hol vagyunk
már ettől!) S a lényegre utalóan, a környezet.
leírásához kapcsolódva említi Bendefy: „Az
1891. évi sághegyi észleléseket Eötvös és
munkatársai tehát ilyen kellemes természeti
környezetben hajtották végre, ... a hegy te
teje teljesen fátlan volt; a bazaltfensüc kö
zepén pedig még szőlők sem voltak. A ki-!
látást, illetve a geodéziai észleléseket semmi
sem zavarta."

„megélhettek" belőle a teológián is. A
négyéves teológiai főiskola professzorait is
név szerint idézi Lajos bácsi, aki ma is
tartja a kapcsolatot az alma materrel, a régi
diáktársakkal.
1941. október 5-én kapott segédlelkészi
megbízást egy felvidéki magyar falu gyü
lekezetében, a szolgálatot Hont-Füzesgyar
maton kezdte. De éppen két hónap eltel
tével missziós segédlelkészként kap meg
hívást Celldömölkre, az akkor még szór
ványgyülekezetnek számító, a pápai anya
gyülekezethez tartozó református közös
ségbe. Azóta tart a szolgálat.
A gyülekezet akkor 90 lelket számlált,
ma 214-et. A számbeli gyarapodás a tör
ténelem balsorsú fordulatainak „köszönhe
tő". Erdélyből, a Délvidékről, Kárpátaljá
ról jöttek Cellbe a vesztett háború után re
formátus családok, bizony szükség volt a
nyája gondját viselő lelkipásztorra a há
nyattatások után. De odáig Jakab Lajos
missziós segédlelkész útja is hányattatá
sokkal volt teli. Papír nélkül, fejből idézi
napra pontosan a dátumokat, a helyneve
ket. 1943. június 8-án vonul be főhadnagyi
rendfokozattal tábori lelkésznek a 47. gya
logezred
állományába.
Csapattestével
megjárja Szmolenszket, Minszket, Kisinyovot, az ő számára a hadak útja a Ta
tárhágón, Zsolnán, Olmützön át vezet a
Szudéta-vidékre, ahol a háború utolsó nap

ján, 1945. május 8-án esik orosz fogságba.
A fogság 3 évét Grúziában tölti le, építi a
jedzancei erőművet, robotol Tbilisziben.
'48. július 18-án ér haza. 1948-tól a cell
dömölki református közösség - lélekszá
mában meggyarapodva - már lelkészvá
lasztó joggal bíró anyagyülekezet. Jakab
Lajost egyhangú szavazattal választották
meg, 1949. január 14-én iktatták be szol
gálatot jelentő hivatalába.
Az 50-es évek nehézségeiről Lajos bácsi
csendesen hallgat. 1950. december 5-én
kötött házasságot élete hűséges párjával,
sok gondban, bajban támaszával, az ador
jánházi születésű Gyömörey A r a n k á v a l .
Egy élő gyermekük van, Jakab Csaba épí
tészmérnök.
Tíz évig a templom melletti kis házban
éltek, azután épült a mai parókia. Az 1936ban épült templomot az ő szolgálata alatt
kétszer renoválta - renováltatta - a gyü
lekezet. Hogy mennyi építőmunkát végzett
Jakab Lajos lelkész a lelkekben, arról sze
rényen hallgat. Az volt az Istentől kiszabott
dolga, reá rendelt szolgálata.
Arra kérem végül, mondja meg, melyik
a Bibliának az a mondata, amely a legked
vesebb számára. A Pál apostolhoz szőlő
Jézust idézi:
„Elég néked az é n kegyelmem."
(II. Kor. 12:9.)
Ez a kegyelem adott erőt Jakab Lajosnak
fogságban, betegségekben, nehéz időkben.
Ez a jézusi kegyelem adjon erőt híveinek
is!
Líránt Ferenc
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Jubileumra készül a volt zárdai iskola (II.)
Óvoda,
elemi
és polgári
leányiskola
Lapunk előző számában a zár
dai iskola „előéletére" próbáltunk
rövidre fogottan ráiráriyzódni. El
jutottunk a mezőváros által épített
- 1862-es születésű - emeletes
házig, amely akkoron a városi
közigazgatás székháza volt. Az
épület földszintjén, a templom
felöli oldalon, egy tanteremben szolgalmi jogon - tanították a vá
roska gyermekeit. A település la
kosságával párhuzamosan évről
évre emelkedett a beiskolázott
gyermekek száma, és mértéken
felülivé vált az egyetlenegy ok
tatási célra szolgáló terem igény
bevétele.
Az észlelők közül kiemelésre méltó a dömölki bencések századvégi vezetője, Hollósy Jusztinián apát, aki 1874-től, idekerü
lésének évétől figyelemmel kísérte az iskola
életéi. Gyakran benyitott a kapuszíncs ház
ba, hol a földszinti tanterembe, hol az eme
leli tanácsterembe, mint a városi magisztrá
tus illusztris tagja. Iskolaszerelete nem meg
lepő. Hivatástudattal felvértezve negyedszá
zadon át tanított rendje iskoláiban.
A Kőszegen elhunyt Scraphln Philipplna „egy Kis-Czellben emelendő és apácák
kezére bízandó leányiskolára 7350 forintot"
hagyományozott. Nemes tette serkentőleg
hatott a mi apátunkra, aki adta irodalmi mun
kásságából eredő 32 500 forintját, segítségül
hívta az apátságot és a jószántukból adomá
nyozókat. Szervezőmunkája révén valóra
vált sokak álma.
A kis-czelli „faluvégen", a NemesdömÖlki utcában felépült a zárdai iskola utcai
frontja, amelyet 1891. október 5-én adott a
„szálláscsináló" Hollósy Jusztinián az IS
T E N I SZERETET LEÁNYAI szerzetes
rend használatába. Az első tanév kezdetén
öten voltak a kis-czelli apácák.
Az induláskor szerveztek egy óvodai cso
portot, amely működött ittlétük alatt mind
végig, 1948-ig, az államosításig. Az 50-60
óvodással egy óvónő foglalkozott, na és egy
dajka. Szeretetteljes munkájuk vonzotta a
legkisebbeket az „oviba".
Az elemi leányiskolába az első tanévben
- 1981/92-bcn-67 tanuló iratkozott be, aki
ken két tanítónő osztozkodott. A létszám fo
kozatosan emelkedett, 10 év alatt megdup
lázódott /136/, a 15. tanévre pedig meghá
romszorozódott / l 93/ a leánykák száma.
Tessék csak elképzelni a 100-as osztálylét
számot!

Az egyházközség vezetőt hosszú harc
árán érték el, hogy az 1909/10-es tanévben
munkába állhatott a harmadik, és 1922-ben
a negyedik tanítónő is, amikor már 252 volt
a tanulók száma.
1935-ben aztán újra csökkent valamicskét
a tanerők leterheltsége. Katedrára léptették
az ötödik tanítónőt is. Ekkor már „csak" 44—
45 tanuló jutott egy tanítóra.
Az eddig elmondottak alapján is ráérezhetünk a szerzetes nővérek áldozatos mun
kájára, amellyel az Eötvös-féle népoktatási
törvényben meghatározott célt igyekeztek
valóra váltani. Vallásos, erkölcsös, értelmes
és öntudatosan hazafias leányokat akartak
nevelni, és őket a mindennapi életre kellően
felvértezni. Akaratukhoz - nem véleüen lelkierő is társult.
A z óvoda és az elemi iskola mellett 1917-ben - egy harmadik intézmény, a
P O L G Á R I L E Á N Y I S K O L A is működés
be lépett az akkor még 4 tantermes zárda
falai között Az iskola gépezetét beindítok
nehéz korban, nehéz fába vágták fejszéjü
ket.
Még tartott a háború, s a fiúiskola tanulói
csak részben tértek vissza az 1914-ben ha
dikórházként igénybe vett „1862-es" isko
laházba, amikor mindez történt. Sok minden
közrejátszott abban, hogy az új iskolának
7+1 szűk esztendőt kellett átélnie ahhoz,
hogy építkezés révén, legalább 4 saját tan
teremhez jusson, hiszen mindaddig az ele
misták tantermeit használták, így a kisebb
leánykák kényszerültek a „csak" délutáni is
kolába járásra. Ezen kívül - 1920-tól - „a
zárdával keletről szomszédos házban 4 apá
ca helyeztetett el". De ne soroljuk a nyo
morúságos évek velejáróit. Tény, hogy 1924
őszén építkezésbe kezdtek, és a zárda délre

A Vas Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság katonai Igazgatási ügyekben foga
dónapot tart a Polgármesteri Hivatalban Celldömölkön (Szentháromság tér l . s z .
alatt) hetenként. Csütörtökön: de. 830-1230-lg, du. 13.00-15.45-lg.

néző homlokzati részéhez, a keleti oldalon
hozzátoldottak egy 16 méteres oldalszár
nyat. Ez mind a földszinten, mind az eme
leten 2-2 tantermet jelentett
1925 szeptemberében J á n d i Bernardin
dömölki apát felszentelte az új épületrészt,
s a polgárÍ5ta leányok ettől kezdve sajátjuk
nak tekinthető termekben tanulhattak.
Ezzel még nem zárhatjuk a zárdai beru
házásokat 1927-ben az iskola nyugati szár
nyát is felhúzták. Az „ U " alakúvá formált
épületben mindhárom intézmény - óvoda,
elemi és polgári leányiskola - megkapta sa
ját termeit, s a szerzetesnővérek is vala
mennyien otthonra leltek. A kornak megfe
lelő szinten kielégültek az igények, ha nem
is magas fokon, tény lett a komfort, ha nem
is az „össz" előtaggal ékítve. A hiánylistán
a tornaterem kívánkozik az első helyre.
Igaz, hogy a fiúpolgári tornatermét - az
1925/26-os tanévtől - heti 2 órában a zárdisták is használhatták, de ezután még tíz
évet kellett várni, hogy a „felsőbb ható
ságok sürgetésére" a heti 2 órát 8-ra emel¬
jék.
Persze még más is hiányzott a zárda
..összkomfortjához".
Mindezek tudatában is magasra értéklend ő az intézményeiben végzett munka. Hogy
miért? Legközelebb megadjuk a választ
Horváth Lajos

Felhívás!
Az 56-os Szövetség kéri azokat, akik
Celldömölkön és környékén laknak,
és akiket 1956-ban vagy azután elítél
tek, illetve üldöztek, Jelentkezzenek
Nagy Istvánnál, az 56-osok megbízott
jánál. Cím: Nagy István Celldömölk,
Csokonai u. 19. sz. Minden szombaton
8-11 óráig.
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Kismamák
figyelem!
A Vasvári Pál úti bölcsödé
1991. március l-jétől
a szombathelyi bölcsödéhez
hasonlóan szakszerű
gyermekfelügyeletet vállal.
Azok az édesanyák vagy gyesen
lévő kismamák, akiknek pár
órás vagy egész napos
elfoglaltságuk akad, a fenti
bölcsődében szakképzett
gondozónők felügyelete mellett
elhelyezhetik a gyermekeiket.
T é r í t é s : n a p i 100 F t ,
reggel 8 - 1 6 ó r á i g ,
vagy ó r á r a l e b o n t v a ,
ahány órát kér a szülő.
Az itt töltött időben teljes
ellátást biztosítunk!
Információt
a bölcsőde vezetője ad.

Egyházi hírek
Az E v a n g é l i k u s E g y h á z hírei
Márc. 17-én a rákospalotai ev. gyüle
kezet látogat Celldömölkre. Igehirdetéssel
Bolla Árpád, a Pesti Ev. Egyházmegye
esperese szolgál.
Márc. 23-án, szombaton lesz gyüleke
zetünkben a Vasi Ev. Egyházmegye rend
kívüli közgyűlése, mely az Ev. Egyház űj
zsinatával kapcsolatos. Az istentisztelet
de. 10 órakor kezdődik.
Márc. 28-án, nagycsütörtökön este, az
Úrvacsora szerzésének estjén este 6 órai
kezdettel istentisztelet lesz, az egyben a
28-29-30-31-én tartandó E V A N G E L I Z Á C I Ó első alkalma, mely az Úrvacsora
mai jelentőségéről szól.
Márc. 29-én, nagypénteken, valamint
ápr. l - j é n , húsvét másodnapján is a va
sárnapi rendben tartjuk az istentisztelete
ket.
Előre is felhívjuk főként fiatal híveink
figyelmét, hogy ápr. 1 9 - 2 0 - 2 1 - é n egy
ev. ifjúsági zene- és énekkar előadja Sár
váron, Celldömölkön és Szombathelyen a
r

JÉZUS K R I S Z T U S FELTÁMADÁSÁ
N A K O R A T Ó R I U M A című modem
beat, i 11 _ rock feldolgozású művet.
A Római Katolikus Egyház hírei
Márc. 2 1 - 2 2 - 2 3 - á n este 6 órai kezdet
tel nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk
Bundics Antal szombathelyi káplán veze
tésével.
Márc. 2 8 - 2 9 - 3 0 - á n , nagycsütörtökön,
nagypénteken és nagyszombaton este 6
órai kezdettel szentmisét mondunk, a
nagyszombati szentmisét követően tartjuk
a feltámadási körmenetet.
A Református Egyház hírei
A böjti időben a szórványgyülekeze
tekben is az istentiszteleteken Úrvacsora
előkészületek lesznek.
Felhívjuk kedves híveink figyelmét ar
ra, hogy új lelkészünket az Őrségi Ref.
Egyházmegye esperese április 14-én dél
után 3 órai kezdettel iktatja be hivatalába.
L.F.

Ki tud többet Magyarországról?
Éveken át előbb majdnem tiltott, azután
már megtűrt, majd támogatott versennyé
vált ez a vetélkedő a K i tud többet a Szov
jetunióról? államilag dotált versenyek mel
lett. Immár harmadik éve a celldömölki gim
názium szervezett rendezvénye, az osztá
lyok igazi szellemi rangadója. Az idén kü
lönös gonddal készültek a gimnazisták. Régi
álmuk valósul meg. Celli kezdeményezésre
az idén májusban végre sor kerül megyei
versenyre is. Vas megye gimnazistái K i tud
többet Magyarországról? versenyének Cell
dömölk ad otthont. Az iskola idei versenyé
ről Kustos Evelin I I . b osztályos tanuló
tájékoztatja olvasóinkat:
Az írásbeli versenyt február 25-én, a
szóbeli vetélkedőt 28-án rendezték meg,
osztályonként 6-6 tanuló részvételével. Az
idén a verseny témája történelemből a kö
vetkező címet viselte: A nikápolyi csatától
a karlócai békéig, azaz az első a török ellen
vívott csatánktól a török kiűzéséig. A három
évszázad története természetesen nemcsak a
török elleni küzdelmet jelentette, hanem
Mátyás korát, a magyar reformáció, vala
mint Erdély történelmének legfényesebb
lapjait is. Földrajzból a csapatok egy-egy
dunántúli megye bemutatására készültek,
itt már „korhatár" nélkül.
Az írásbelin volt vaktérképes feladat a
történelmi témához, meg kellett rajzolni
emlékezetből a kisorsolt megye térképet, sőt
a megyéről lexikoncikket is kellett írni.
A szóbeli előtt a csapatok megkapták a
feladatok egy részét. Nyolc jeles történelmi
személyiség méltatására készültek: Hunyadi
Jánost, Hunyadi Mátyást, Dózsa Györgyöt,
Balassi Bálintot, Bocskai Istvánt, Bethlen
Gábort, Zrínyi Miklóst és Zrínyi Ilonát kel

lett a szóbelin bemutalniuk. Balassi-verset
tanultak, megkapták a költő énekelhető ver
seinek korabeli dallamait lekottázva, „köte
lező" vers volt Arany balladája, a Szondi két
apródja is. A felkészülésben a városi könyv
tár is sokat segített
A szóbelinek vendégei is voltak, a szom
bathelyi Nagy Lajos Gimnázium két tanuló
ja jött el tapasztalatszerzésre, egy kis felde
rítésre a megyei verseny előtt. A vetélkedő
végig igen jó hangulatban, felszabadultan
folyt. Kezdetben volt ugyan néhány, a kö
penyét gyűrögető, kezét morzsolgató ver
senyző, később azonban már nyoma sem
volt a szorongásnak. Ezt igazolja, hogy a
verseny elején a Balassi-vers előadása még
nem volt tökéletes, a szünet utáni részt nyitó
Arany-balladában azonban az apródok sza
vai igazi krónikás énekké álltak össze a
versszakonként egymást váltó versenyzők
előadásában. Komoly erőpróba volt a ver
seny zenei része, melyet Süle Ferenc tanár
úr, a zeneiskola igazgatója vezetett. Erkel
Ferenc Hunyadi László című operájának
részleteit kellett felismerni és elemezni,
majd a Balassi-dalokat előadni. Kevésbé si
került és nagyszerű produkciók váltogatták
egymást.
A szabadon választott versek előadása
egyöntetű sikert hozott, a verseny törté
netében - mint megtudtam - először fordult
elő, hogy az egyik csapat vallásos témájú
verset választott. Bármilyen jól készültek is
fel a versmondók, a csapatok többi tagja úgy
izgult, mintha neki kellett volna bizo
nyítania. Nagy volt minden csapatban az
összetartás, az egymásért való izgulás.
A megyék bemutatása nagyszerűen sike
rült. A szóbeli előtt már minden csapat ké

szített egy-egy - a megyét bemutató színes, esztétikus tablót, ezek díszítik majd
egy évig az iskola bejárati előterét. Szóban
is színes bemutatók születtek. Beszéltek a
versenyzők a megyék múltjáról, jelenéről,
művészetéről, a megyék nagy szülötteiről.
Ezt követően az idegenvezető „bőrébe búj
tak", m i nézők pedig a turistákéba. A ver
senyzők ötletesen mutatták be a megyék
látnivalóit, néha úgy érezheuük, mintha va
lóban részt vennénk egy autóbuszos kirán
duláson. Nagy sikere volt annak a feladat
nak, amelyben X V I . századi nyelven meg
kezdett képzelt leveleket kellett ebben a
stílusban folytatni. Ezek frappánsan sikerül
tek, a sok vala-vala és más nyelvi lelemény
derűs perceket szerzett a jelenlévőknek. Á
nagysimonyiak büszkék lehettek, mert az
egyik levél Dugovics Titusz „hősi cselekedetirül és holtárul" tudósította a község kigyelmes uramnak titulált bíráját.
A zsűri elnöke, Vlnter József igazgató úr
értékelte a szereplést, megköszönte a ver
senyt rendező tanáraink munkáját, gratulált
a győztes Ü L a osztályos csapatnak. A
verseny meglepetése volt, hogy a második
és harmadik helyet a lelkes és lelkiismere
tesen felkészülő elsősök szerezték meg, le
körözve a nagyobbakat, az én osztályomat
is. A verseny után sokan ott maradtak még
a teremben, közösen énekelték Balassi Bá
lint egyik versét.
A versenynek végül is mindenki nyertese
volt, sokat tanultunk a felkészülés során és
egymástól is. Jó érzés arra gondolni, hogy
nem egészen igazságos a felnőtteknek az a
megjegyzése: bezzeg a mai fiatalok semmit
sem tudnak nemzetünkről, történelméről.
K. E.
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„Kemenesalja
kultúrájáért"

Visszakapják otthonukat a vasutasok

A sokat ígérő c í m egy alapítványt, az
alapítvány pedig segítő, jobbító szándékot
takar. A z alapítványt t e v ő Varga L á s z l ó
Csaba alpolgármester úrral beszélgettem.
- Mi a célja az
alapítványnak?
- A kemenesaljai kulturális életet sze
retnénk fellendíteni, támogatni. Itt gyakor
latilag annyi az én feladatom, hogy az eh
hez szükséges anyagi eszközöket előte
remtsem. J ó lenne, ha az ügyhöz mások
is csatlakoznának, akár magán, akár jogi
személyek, az egyházak és így tovább.
- Hol tartanak most?
- Jelenleg bejegyzés alatt. M é g a cé
lokhoz mondanám el, hogy a kimondott
művészeti támogatáson kívül, az anyagi
erő függvényében elképzelhetőnek tartom
esetleg diákok külföldi nyelvtanulásának
finanszírozását, egy-egy tanulmányút le
hetővé tételét. A m i m á r tényleg szinte az
álmok kategóriájába tartozik, az nem más,
mint egy állandó, vagy ideiglenes művész
telep, alkotótábor létrehozása a Sághe
gyen. Itt említeném meg, hogy a kurató
riumi tagsághoz nevét adta Kemenes
Géfín László költő és Ambrus Lajos
író.
- Mennyi az alapítvány
vagyona?
- Kéthavi alpolgármesteri fizetésemet
ajánlottam fel, de bízom benne, hogy több
vállalkozó, gazdasági szervezet és vállalat
körében is vannak kultúrát szerető embe
rek és köztük társakra találok.
-r-

az önkormányzat megvizsgálja, miként le
hetne az épületet minél előbb kiüríteni és
átadni.
A munka neheze azonban a vasutasságra
fog hárulni. Az épület alapos felújításra szo
rul. Rendbe kell tenni az udvart és a kerítést
is. Pótolni kell az elkallódott, megsemmisült
bútorzatot. Reméljük azonban, hogy a vas
utasság újabb áldozatvállalása, lelkes és hoz
záértő munkája nyomán sikerül az épületet
helyreállítani és színvonalasan működtetni.
A z újjáalakult celldömölki Vasutasok Kö
re hívja és várja tagjai sorába mindazokat,
akik úgy gondolják, hogy ott a helyük, akik
tenni és segíteni akarnak annak érdekében,
hogy a Szárnyaskerekes Ház újra a vasutas
ság otthona legyen. Egyben várjuk mindazok
jelentkezését, akik a Vasutas Kör korábbi
működésével kapcsolatban akár tárgyi em
lékekkel, - fényképek, iratok, meghívók stb.
- rendelkeznek, akár személyes visszaemlé
kezésükkel a helyreállítás munkálataihoz se
gítségünkre tudnak lenni.
Tudomásunk szerint a régi Vasutas Kör
zászlaja megsemmisült, a berendezési tár
gyak, tablók, fényképek és emléktárgyak is
odavesztek. Éppen ezért a múlt felkutatása
és megbecsülése érdekében rendkívül nagy
jelentősége van minden egyes megmaradt
tárgyi emléknek, iratnak. Szeretnénk ezeket
összegyűjteni és a j ö v ő számára egy kiállítási
anyag keretében megőrizni. Munkánkhoz
kérjük és igényeljük városunk közönségé
nek, valamint az Új Kemenesalja igen tisztelt
olvasóinak megértő segítségét és támogatá
sát.
Fehér Tamás

Anyakönyvi hírek

CELLDÖMÖLK:
Születés: Sebestyén Attila
és Boros Anikó leánya: Kin
ga, Marton Miklós György és
Somogyi Ágnes fia: Márió,
Velencei Tibor József és
Marton Mária Erzsébet fia:
Tibor
Krisztián,
Németh
Zsolt és Marton Tünde le
ánya: Vivien, Iván József és
Kovács Katalin leánya: Ad
rienn, Falusi Tamás és Jakab
Andrea leánya: Tímea Geor
gina, Balázs Béla és Varga
Marianna leánya: Viktória
Barbara, Finta József és Ko
vács Tünde fia: Patrik, Kiss
István és Tóth Gabriella le
ánya: Flóra, Mógor Tibor és
Szálai Judit Csilla leánya:
Diána Döniz, Varga István és
Kolompár Mária leánya: R i 
ta, Németh Sándor és Tolnai
Mária Zsuzsanna leánya:
Aliz, Kovács István László és
Tóth Márta fia: Benjámin Ist
ván, Kiss Kálmán és Bausz

1926-ban a celldömölki vasutasok köz
adakozásból és saját megkuporgalott fillére
ikből építették fel a Vasutas Kör székházát.
A ma már csak „Szárnyaskcrekes Ház" né
ven emlegetett épület 1945-ig szolgálta a
vasutasság céljait, akkor kiégett, de az állo
mási vonatkísérők Grúber László vezénylő
tiszt irányítása mellett 1946-ban hősies mun
kával újjáépítették. A Vasutasok Köre 1949ig működhetett, akkor erőszakos módon fel
oszlatták. Azóta az épület többféle célt szol
gált, valódi gazdája azonban nem volt. Előbb
állami tulajdonba ment át, majd a SZOT tu
lajdonába került. Valódi használói soha nem
tekinthették sajátjuknak, ezért állaga erősen
leromlott.
Hosszas előkészítő tárgyalások után most
az épület a hozzá tartozó telekkel együtt a
volt SZOT-vagyonból átkerült a Vasutasok
Szakszervezete tulajdonába. A szakszervezet
az ingatlant a celldömölki vasutasság kizá
rólagos használatába kívánja adni. Ezzel
kapcsolatban a szakszervezet legmagasabb
szintű vezetői, Papp Pál elnök úrral az élen
1991. február 15-én városunkban jártak.
Ittlétük alatt a hasznosítási kérdésekről
tárgyalásokat folytattak, és megegyeztek a
tavaly májusban újjáalakult celldömölki
Vasutasok Köre vezetőivel, majd megtekin
tették az épületet. Ezt követően a delegációt
fogadta városunk polgármestere is, aki igen
készséges és megértő volt azzal kapcsolat
ban, hogy az épületet minél előbb kaphassa
vissza a vasutasság.
Makkos István polgármester úr ígéretet
tett a delegációnak arra vonatkozóan, hogy

Judit leánya: Tamara, Mi
hályka Béla és Cserkész Be
áta Ildikó fia: Dávid, Somo
gyi László József és Baráth
Judit Mária fia: László
Házasság: Radó József
Attila és Horváth Tímea, Ta
kács Norbert és Samu Stefá
nia
Halálozás: Pajor Gyula,
Szálai István, Kovács Józsefné Dani Karolina, Tánczos
János, Kiss Lajosné Kiss Ka
rolina, Hujber Károly, Killin¬
ger Dániel, Lendvai József,
Őri Kálmánné Szabó Rozá
lia, Békefy Béla Károly, Hor
váth János, Halász Kálmán,
Serman Józsefné Gönye Má
ria
/

JÁNOSHÁZA:
Születés: Bóka Ferenc La
jos és Horváth Ilona fia: Ba

lázs, Boros István és Kredics
Ibolya Rózsa leánya: Beáta,
Laczi Lajos és Varga Zsu
zsanna Mária leánya: Zsófia,
Kovács Tibor és Perendi Er
zsébet fia: Tibor
KISSOMLYÓ:
Születés: Németh Géza és
Somogyi Magdolna leánya:
Alexandra

SÖMJENMIHALYFA:
Születés: Hajdara Attila
Ferenc és Marsai Katalin
Veronika fia: Gergő, Né
meth Lajos és Hérincs Er
zsébet
Szilvia
leánya:
Szilvia
Halálozás: Marton János
VÖNÖCK:
Halálozás: Benkó Sándorné Varga Margit
KÖCSK:

NEMESKERESZTÚR:
Halálozás: Kovács József
né Takács Julianna, Marton
József
NAGYSIMONYI:
Születés: Hajas József és
Bakk Ibolya fia: Tamás, Gál
Attila László és Hegyi Ágnes
fia: Benjámin

Házasságkötés: Horváth
Béla és Bogdán Andrea
BORGÁTA:
Halálozás: Kotsi Egressy
Lászlóné Böröcz Ilona
EGYHÁZ A S H E T Y E :
Halálozás: Sipocz János
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- események

Kézilabda
Az NB U délnyugati csoport
jában március 30-án rajtolnak a
csapatok. A téli szünetben előze
tes megállapodás született a
CVMSE és a Sághegyalja Mgtsz
vezetői között, hogy a jövőben
CVMSE-Ccllkolor néven szere
pelnek a kézilabdázók. Ennek
fejében a kézilabdacsapat fő
szponzora a termelőszövetkezet
lesz.
További jó hír a kézilabdázók
háza tájáról az, hogy a tavaszi
fordulóban a megyei bajnokság
ban szereplő ifjúsági csapat min
den hazai mérkőzését előmérkőzéskent játssza a sportcsarnok
ban. A legközelebbi mérkőzé
sek:
- március 30. 17.00 óra: Zalaszentgrót-CVMSE-Cellkolor;
- április 6. Celldömölkön;
- 15.30 óra: CVMSE-Ccllko
lor ifj .-Vasvár;
- 17.00 óra: CVMSE-Cellkolor-Mccscknádasd;
- április 13. 16.00 óra: AlapCVMSE-Cellkolor;
- április 14. 10.15 óra: Szent
gotthárd ifj.-CVMSE-Cellkolor
ifj.
- A CVMSE-Cellkolor NB I I es kézilabdacsapata veretlenül
nyerte meg a I I . Savaria Kupát.
A
döntőben
Szentgotthárd
ugyancsak NB H-ben szereplő
csapatát 28-26-ra győztek le.
- A CVMSE-Cellkolor U. Ta
vaszi kczilabdatomájára március
17-cn kerül sor Celldömölkön. A
torna résztvevői: Nagykanizsai
Tungsram SC NB I/B, Kapuvári
SE NB U. és Szombathelyi Ta
nárképző megyei bajnokságban

szereplő csapata, a bajnokság él
lovasa.
- Februárban is kitűnő ered
ményeket ertek el az Eötvös Lo
ránd DSE kézilabdázói. A 7-8.
osztályos
leányok
Sárváron
nyerték meg a Nádasdy Kupát,
míg a fiúk Szombathelyen a me
gyei serdülő bajnokságot. Az 5¬
6. osztályos leány és fiú csapat
Győrben a Balász Béla TV Ku
pán egyaránt a 3. helyen végzett.
- Február 23-án rendezett ál
talános iskolai alapfokú kézilab
da-bajnokság ü . fordulójának
eredményei: I I . kcs. leány: C.
Eötvös-C. Gayer 10:4. I I . kcs.
fiú: C. Gayer-C. Eötvös 9:5. H L
kcs. leány: C. Eötvös-C. Ber
zsenyi 6:1. Jánosháza-C. Eötvös
6:4. Boba-Nagysimonyi 1:1. Já
nosháza-C. Berzsenyi 6:4. Csoportdöntö: Jáhosháza-Nagysimonyi 8:7. D L kcs. fiú: C. Eötvös-C. Gayer 8:8.
A körzeti döntőbe kerültek:
H. kcs. leány: C. Eötvös. Dl. kcs.
leány: Jánosháza. D. kcs. fiú: C.
Gayer. D l . kcs. fiú: C. Gayer.
- A körzeti középiskolás alap
fokú kézilabda-bajnokság ered
ményei: I V . kcs. leány: Tinódi
Gimn. Sárvár-409. Sz. Szak
munkásképző Sárvár 10:7. Ttnódi-410. Szakmunkásképző Cell
dömölk 15:8. 409. Sárvár-410.
Celldömölk 15:8. I V . kcs. fiú:
Tinódi-409. Sárvár 17:6. 410.
Cclldömölk^Í09. Sárvár 24:2.
410. Celldömölk-Tinódi 16:5.
V. kcs. fiú: Tinódi-409. Sárvár
21:16. Tinódi-410. Celldömölk
25:10. 409. Sárvár-410. Celldö
mölk 20:10.

K&fr Falusi Spartakiád
A 11. világháborút követően a Falusi Spartakiád versenyrendszer
bizonyult a leghosszabb életűnek. 1952 nyarán rendezték meg először
atlétikából, kerékpárból, röplabdából és tornából. 1959-ben került elő
ször sor asztaliteniszből. Az idei évben már 32. alkalommal került
február 16-án megrendezésre Celldömölkön a körzeti asztalitenisz dön
tő, melyen az alábbi csapatok és versenyzők végeztek az első helyen:
Női csapat: (5 ind.) 1. Duka (Németh Mariann, Györkös Gyöngyi).
Nói egyéni: (11 ind.) 1. Baranyai Józsefné, Nagysimonyi. NÖi páros:
(5 ind.) 1. Németh Mariann-Györkös Gyöngyi, Duka. Vegyespáros: (7
ind.) 1. Elekes Tihamér-Orbán Katalin, Köcsk. Férfi csapat: (17 ind.)
1. Köcsk (Szabó László, Vajda Endre). Férfi egyéni: (34 ind.) 1. Elekes
Tihamér, Köcsk. Férfi páros: (15 ind.) 1. Szabó László-Vajda Endre,
Köcsk.
A megyei döntőre február 23-án Szombathelyen került sor. Itt az
alábbi helyezéseket érlek el a körzetből továbbjutott versenyzők: NÖI
csapat: 3. Duka (Németh Mariann, Györkös Gyöngyi). Női páros: 3.
Vörös Andrea-Varga Tünde, Kenyéri és Németh Mariann-Györkös
Gyöngyi, Duka. Vegyespáros: 3. Elekes Tihamér-Orbán Katalin, Köcsk
és Vajda Endre-Nagy Györgyi, Köcsk. Férfi párosban: 1. Elekes
Tihamér-Lorántfry Tibor, Köcsk.

• SPORT
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Asztalitenisz
A CVMSE NB m-as eredményei:
- Február 3. CVMSE-Nagykanizsai Üveggyár 7:9. A Celldömölk
lejátszott mérkőzésen csak nagy küzdelemben maradt alul a hazai csapat,
döntcüen eredmény az ifjúságiak találkozóján bukott el. Győztesek: 1
(3), Varga (3), Máthé (1), Tarr (0).
- F e b r u á r 10. Szombathelyi Építők-CVMSE 8:8. Igazságos ponloszioz-;
kodás történt. Győztesek: Botfa (4), Balázs (2), Málhé (1), Tarr (1).
- Február 17. CVMSE-Győri Volán 8:8. Hazai környezetben biztc*
győzelmet szalasztottak el a hazaiak. Erre jellemző, hogy Varga döntői
játszmában 20:14-es vezetésről 24:26-ra végzett. Győztesek: Botfa (4$
Balázs (2). Varga (1). Tarr (1).
- Március 2. Soproni Postás-CVMSE 7:9. Meglepő, de megérdemelt
győzelem Sopronban. A katonai szolgálatra bevonult Botfa Tibor nélkül;
kiálló CVMSE mindenegyes játékosa elismerő teljesítményt nyújtott. GyS&]
tesek: Táncsics (3), Máté (3), Balázs (2), Tarr (1).
- A Vas megyei egyéni felnőtt asztalitenisz-bajnokságot február 23-án
rendezték Szombathelyen. A CVMSE versenyzőinek eredményei: Férfi
egyéni: 2. Boda Tibor. Férfi páros: 3, Balázs Béla-Máté Gyula és Bolti
Tibor-Varga Elemér.
- Az 1991. évi Diákolimpia asztalitenisz Vas megyei döntőjében Szom
bathelyen az alábbi eredményeket érték el diákjaink: Fiú csapat I I . korcso
portban: 2. Eötvös Loránd Alt. Isk. Celldömölk (Ölbei Péter, Vas 2x)ltán).
III. kcs. fiú egyéni: 1. Szabó Csaba, Celld. Gayer Gyula Ált. Isk. 3. ölbei
Péter. IV-V. kcs. fiú egyéni: 1. Tarr Péter, Celldömölk, Berzsenyi Dániel
Gimn.
- A diákolimpiával egyidóben, február 23-án rendezték szinten Szombat-:
helyen az alapfokú diákverseny megyei döntőjét. Ebben a versenyben a
CcÚdömölki Berzsenyi Lénárd Ált. Isk. leánycsapata végzett a 2. helyen.!
Tagjai voltak: Boros Hajnalka és Remport Veronika.
1

Diákfoci
'Befejeződtek az általános és kö
zépiskolai alapfokú teremlabdarú
gó-bajnokságok. Korcsoportonként
az alábbi eredmények születtek:
I I . kcs.: C. Eölvös-C. Berzsenyi
0-5. Osüfyasszonyia-Sömjénmih ál yfa 0-1. Kemcncsmagasi-Jánosháza
4-2. Nagysimonyi-C. Gayer l - l . C.
Berzsenyi-Jánosháza 3:1. Sömjénmihályfa-C. Gayer 1-0. C. Eötvös-Kemenesmagasi 1-2. OstffyasszonyfaNagysimonyi 0-2. C. Berzsenyi-Kemenesmagasi 6-0. C. Gayer-Osiffyasszonyfa 3-1. Jánosháza-C. Eöt
vös 2-1. Nagysimonyi-Sömjénmihályfa 2-2 Csoportdöntő: C. Berzsenyi-Sömjénmihályfa 6-0.
I I I . kcs.: Vönöck-Kemenesma-,
gasi 3-0. C. Berzsenyi-C. Eötvös
6-2. Jánosháza-Nagysimonyi 3-0.
Sömjénmihályfa-Ostffyasszonyfa
2-0. C. Berzsenyi-C. Gayer 0-0. Jánosháza-Boba 4-0. Sömjénmihály- ,
fa-Kemenesmagasi 4-0. Vönöck-

Ostffyasszonyfa 9-0. Nagysimonyi-j
Boba l - l . C. Gayer-C. Eöivös 2-2.(
Osiffyasszonyfa-Kemenesmagar
1-2. Vönöck-Sömjénmihályfa 3-0
Csoportdöntők: C. Berzscnyi-Jí
nosháza 2-1. Jánosháza—Vönöcfc
5-1. C. Berzsenyi-Vönöck 3-11
Korcsoport győztese: C. Berzsenyu
Lénárd Ált. Isk.
IV. kcs.: C. Gimnázium-S.
Gimnázium 3-2. C. Szakm.Szakm. 5-1. C. Gimn.-S. Szakm.
5-0. C. Szakm.-S Gimn. 11-3. <1
Gimn.-C. Szakm. 0-3. S. S/.akm.S. Gimn. 1-4. Csoport győztese:
Celldömölk 410. Sz. Szakmunkái-]
képző Int.
V. kcs.: S. Gimn.-S. Szakm. 4-0.
C. Gimn.-S. Gimn. 2-2. S. Szakm.-!
C. Szakm. 6-2. C. Gimn.-S. Szakm.(
1-4. S. Gimn.-C. Szakm. 4-2. CJ
Gimn.-C. Szakm. 4-2. Csoporti
győztese: Sárvári Tinódi Gimnázi
um.

TORNA
A Celldömölki Eötvös DSE 1991. március 20-án 17 órától 19 óráig, aZ
Eötvös Loránd Általános Iskola tornatermében, torna sportágban tehetség
kutatást végez az 1983-84-85-ben született kislányok részére. Jelentkezhet
nek mindazok a celldömölki és városkörnyéki gyerekek, akik szeretnének
verseny tornászok lenni és szüleik vállalják az ezzel járó költségekéi. Jelent
kezni a megadott időpontban, Czupor Ferencné edzőnél lehet. Mindenkit
szeretettel vár a Diák Sportegyesület.
ÚJ K E M E N E S A L J A - Celldömölk Város Önkormányzatának lapja. Szer
kesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér I . Szerkeszti • szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő: H U R K O N L Á S Z L Ó . Felelős kiadó: M A K K O S ISTVÁN.
Szövegszerkesztés: SZÜV T Y P O - l c a m , Szombathely. Felelős vezető: PRÁC S E R LÁSZLÓ igazgató. Nyomdal munka: Szignatúra Kri. Szombathely.
Felelős vezető: BALLÁ T l l l O R . Eng. száma: III/PIIF/194/VA/1989.

