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István csodája 
Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án 

emlékezünk hálával nemzetünk nagyjai 
közül is a legnagyobbra: Szent Istvánra, 
a magyar keresztyénség első szentjére, 
az államalapítóra, európaiságunk és 
évezredekre szóló jövőnk alapjainak 
megteremtőjére. Arra a kimagasló törté
nelmi egyéniségre, aki bölcsen felmérve 
és felismerve a korszak kínálta történel
mi adottságokat és lehetőségeket, beol
totta népét az európai keresztyén kultúra 
hatalmas fájába, hogy mint annak évez
redekre élő törzsökös ága, mindenkor 
hasznos, életformáló gyümölcsöket te
remjen. Előbb azonban 6 oltódott be en
nek a kultúrának a szellemiségébe, és az 
ezt a szellemiséget tápláló Krisztus min
deneket megújító kegyelmébe, amely 
egész benső világát átformálta, megvilá
gosította. Krisztusra hallgatott és tette 
annak útmutatását nehéz döntések idején 
is, amikor saját véreivel kellett meg
küzdenie, hogy az általa felismert és 
kijelölt úton biztos jövő felé irányíthas
sa az utód nemzedékeket. Nem hajolt 
meg semmiféle hatalom előtt kelet és 
nyugat határán, a maga egyéni, meg
szabott útját járta. Az.általa lerakott 
alapra felépült magyar királyság és 
nemzeti élet kiállta a tüzpróbát, a ve
szedelmet és a viharokat, amelyek 
annyiszor és olyan nagy erővel rázták 
meg, s zúgtak át felette. Valóság volt, 
átélte ez a nemzet: vérözön lábainál és 
lángtenger fölötte, ahogy a költő írta. 
Uralkodói bölcsességéről, rendkívüli 
horderejű szervezőképességéről, az ál
tala lerakott nemzeti létalap tartóssá
gáról tanúskodik immár ezeregyszáz 
esztendős történelmünk! Ez a létalap 
megmaradt és ma is megvan, bármi
lyen felépítményt próbáltak ráépíteni. 

Minden nemzeti ünnep emlékezés és 
egyúttal erőmerítés a ma és a jövendő 
számára. E vajúdó korban, mint szel
lemileg alultáplált, satnya utódok, cso
dáljuk István személyét és tetteit. Több 
volt ö, mint kora, s erősebb. Vajha lehet
nénk e hazában ma a földnek sava, s ra
gadna István életének fennséges sodra 
Krisztus nyomába minket is, s ösztökélne 
példája, tanítása igaz rendeltetésünk 
megélése, betöltése felé. 

Nádasdy Lajos 

Rábacom 

Megindult az építkezés 
A térség lakói már nagyon várják, hogy 

megvalósuljon a telefonhálózat korszerűsíté
se. A koncessziós jogot erre a Rábacom Rész
vénytársaság szerezte meg. A cég igazgató
tanácsának elnökét, dr. Dénes Tibort arról 
kérdeztük, hol tartanak jelenleg a munkála
tok? 

- Az építkezés megkezdődött, már folyik 
a központ helyének kialakítása Sárváron, az 
egykori pártbizottság nagytermében. A szol
gáltatásokat is átvettük, bár egyelőre nem si
került mindenben megegyeznünk a MATÁ V-
val, mivel ők szeretnék kifizettetni velünk a 
korszerűtlen telefonközpontot, amit aztán fél 
év múlva kidobhatunk. 

- Sokan vannak olyanok, akik új igénylő
ként szeretnének telefonhoz jutni, ők hol és 
mikor jelentkezhetnek? 

- A konkrét időpontot majd közzétesszük, 
de a nyári időszakban nem tartottuk célsze

rűnek ezzel foglalkozni. Márcsak azért sem, 
mert a bekötés időpontja tulajdonképpen nem 
a befizetés idejétől, hanem a kivitelezés üte
mezésétől függ. A jelentkezés ezt követően 
amúgyis folyamatos lesz. 

- Mire számíthatnak azok, akik már befi
zették a díjat? 

- Kedvező feltételek mellett juthatnak te
lefonhoz, ugyanis a befizetett összeg után 
visszakapták a 4500 forint kamatot és megil
leti őket a közműfejlesztési hozzájárulás utá
ni visszatérítés is. 

- A telefonkészülékeket a Rábacom adja, 
vagy az igénylöknek kell megvásárolniuk? 

- Két lehetőség van: vagy az igénylő ma
ga vásárolja meg, s ebben az esetben ő gon
doskodik a készülék esetleges javításáról, 
vagy tőlünk bérli, s ekkor ránk hárul ez a 
feladat. 

E. 

Habsburg Ottó 
Celldömölkre látogat 

A Sághegyi Szüret idei rendezvényei sorá
ban emlékezünk meg a Trianoni Kereszt fel
avatásáról, amely hatvan évvel ezelőtt történt. 
A nagyszabású rendezvény alkalmából a ter
vek szerint Celldömölkre látogat Habsburg 
Ottó, a Páneurópai Unió elnöke. A neves sze
mélyiség a vasutasság vendégeként tartózko
dik majd városunkban. A látogatás előkészí
tése még ezekben a napokban is zajlik, így a 
végleges programról várhatóan következő 
lapszámunkban tudjuk tájékoztatni olvasóin
kat, D. 

Falunapok Merseváton 
Augusztus 19-én és 20-án rendezik meg -

immár harmadik alkalommal - a merseváti 
falunapokat. A rendezvénysorozat pénteken 
délután 3 órakor ünnepélyes megnyitóval 
kezdődik, majd kulturális és sportvetélkedőre 
várják az érdeklődőket. Az idén is lesz divat
bemutató, szabadtéri diszkó. Másnap zenés 
ébresztőre tornázhatnak a helybeliek és a 
vendégek, de akinek kedve lesz, akár lova
golhat is. Csemegének ígérkezik a Csorna cég 
péksütemény-, illetőleg a Parti Bevásárlóköz
pont ékszerbemutatója. A hagyományok sze
rint ismét megrendezik az esti autós felvonu
lást, majd a nosztalgiabált. L. 

A Szüzanya fatimai vándorszobrának tisztelete 
a celldömölki kegytemplomban 

Augusztus 24., szerda: 
du. 3 óra A kegyszobor fogadása 

Püspöki szentmise 
6 óra Gyermekek szentórája 
7 óra Rózsafüzér-társulatok szentórája 

este 8 óra Ifjúsági szentmise, 
gyertyás körmenet 

10 óra Vesperás 
11 óra Rózsafüzér elmélkedésekkel 

Éjfélkor családok szentmiséje 

Augusztus 25., csütörtök: 
éjjel 1 óra Keresztút 

2 óra Örvendetes Rózsafüzér 
3 óra Fájdalmas Rózsafüzér 
4 óra Dicsőséges Rózsafüzér 

reg. 5 óra Szentmise 
6 óra Imaóra 
7 óra Gyermekek imaórája 
8 óra Szentmise 

A vándorszobor búcsúztatása 

Máriát dicsérni hívek jöjjetek! 
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H-I -R-E-K 
• A helyhatóság áprilisi ülé

sére tervezte a város általános 
rendezési tervének jóváhagyását, 
azonban kénytelen volt munka
tervét módosítva novemberre át
tenni a napirendi pontot, mert a 
rendezési terv előreláthatólag ok
tóberre készül el. 

• Alsóságon, a KötörÖ úti 
óvoda előtt a Hegyi utcában és 
a celli Szakmunkásképző előtt a 
Sági úton új buszvárók kerülnek 
kialakításra. A képviselők hozzá
járultak az építési engedélykére

lemhez, annál is inkább, mert a 
beruházáshoz szükséges pénz
ügyi fedezel (mintegy 700 ezer 
forint) a városgazdálkodási kere
ten belül rendelkezésre áll. 

• A Kemenesaljái Művelő
dési Központ igazgatójának, 
Newman Ilona Annának a közal
kalmazotti jogviszonya és intéz
ményvezetői megbízása - le-
mondólevelét követően - közös 
megegyezéssel megszűnt. Az új 
pályázat kiírása, illetve lefolyta
tása idejére, 1994. november 30-
ig meghosszabbították Pálné 
Horváth Mária megbízását az in
tézmény élén. 

ajánlatából: 
Róza étkező (10 darabos, pácolt) 58 900 forint, 
Róza szekreter (pácolt) 9 900 forint, 
Szabina szekrénysor 90 500 helyett 69 000 forint, 
Szabina étkező 

(asztal plusz 6 szék) 51 000 helyett 39 000 forint, 
Szóló székek 2700-tól 3300 forintig 

nagy választékban. 

Nálunk a vevő a legdrágább! 

Nehéz leírni azt az érzést, amely a frissen 
megválasztott képviselőt keríti hatalmába, 
amikor első ízben lépi át a Parlament küszö
bét. Talán végérvényesen tudatosul benne az 
a felelősség, amit az elkövetkezendő négy év
ben viselnie kell, talán kicsit elbizonytalanítja 
az az érzés, hogy még maga sincs tisztában 
teljesen a reá váró feladatokkal, a feladat 
megvalósításához rendelkezésre álló eszköz
rendszerrel. Az elfogódottság akkor kezd fel
oldódni, amikor a munka elkezdődik. Amikor 
a bizottsági ülésen - esetemben a gazdasági 
bizottságban - ismerős szakmai problémák 
vetődnek fel, amikor a miniszteri meghallga
tásokon körvonalazódnak a feladatok, amikor 
a Képviselői Irodaház könyvtártermében 
megismerkedhet a képviselő a munka végzé
séhez elengedhetetlenül szükséges számítás
technikai információs rendszerrel, amikor a 
plenáris ülésen megtörténnek az első véle
ményütközések. 

Eltelt a kétheti parlamenti munka. A ple
náris ülések szünetében a képviselőknek vá
lasztókörzetükben kell megkezdeniük mun
kakapcsolatuk kialakítását, a választók tájé
koztatását az eddigi eseményekről. Ennek je
gyében szeretném pár gondolatban ismertetni 
Önökkel a Magyar Köztársaság kormánya 
programjának néhány elemét. A jelenlegi 
helyzetben az első lépéseket óhatatlanul a 
válságkezelés igényei határozzák meg. A 
kormánynak és a társadalomnak szembe kell 
néznie azzal, hogy a külső és a belső eladó
sodás nem növelhető tovább. A kormány tisz
tában van azzal, hogy másfél évtizede újra 
meg újra áldozatvállalást kértek az emberek
től, és mégsem tehet mást, mint hogy ismét 
figyelmeztet: még nem vagyunk túl a nehe
zén. A megelőző negyven év tévútjának és 
az elmúlt négy év mulasztásainak az árát nem 
fizethetik meg mások, mint a mai Magyaror
szágon élő polgárok. Amit a kormány tehet, 
az a helyzet reális számbavétele, a nyílt pár
beszéd a társadalommal, az egyértelmű törek-

vés a terhek minél méltányosabb elosztására 
és a válság minél gyorsabb leküzdésére. A 
válságból való kilábalás érdekében társadal
mi-gazdasági megállapodást kell kötni a kor
mánynak a munkavállalók és a munkaadók 
érdekképviseleteivel: világos egyezséget az 
elérendő célokról, a terhek megosztásáról. 
Megegyezést kell létrehozni a nemzedékek 
között is, hogy a jelen generációi ne legyenek 
áldozatok a jövő oltárán, de az eljövendő 
nemzedékek se essenek a jelen áldozatául. 

Mindehhez folyamatos párbeszéd és meg
egyezés szükséges a társadalom legkülönbö
zőbb rétegeinek érdekképviseleti szerveivel, 
a munkavállalók, a munkaadók, az üzleti élet 
és a pénzvilág képviselőivel, az egyházakkal, 
a civil társadalom intézményeivel, a telepü
lési, területi és szakmai önkormányzatokkal. 
A kormány a politikai felhatalmazást nem 
úgy kívánja felhasználni, hogy a többség aka
ratának érvényesítésére hivatkozva figyel
men kívül hagyja a társadalom jelentős cso
portjainak véleményét, szándékait. A parla
menti többségű kormányzás elvének érvé
nyesülését ki kell egészítse az ellenzék javas
latainak komoly mérlegelése. A Magyar Köz
társaság kormányának meggyőződése, hogy 
a nemzeti felemelkedés záloga a magántulaj
don meghatározó szerepén nyugvó gazdaság, 
amely kedvező feltételeket teremt a korszerű 
ismeretekkel rendelkező, a kor kihívására tet
tekkel válaszolni képes szabad állampolgár 
számára. Az oktatási rendszer fejlesztését, a 
tudomány támogatását, a kultúra értékeinek 
megőrzését, sokszínűségének tiszteletben tar
tását a XXI . sázad küszöbének átlépése fel
tételének tartja. Ebből következően a társa
dalmi és a szellemi élet felvirágoztatását a 
magántulajdon uralkodóvá válása nyomán ki
bontakozó gazdasági-társadalmi fejlődés, a 
polgárosodás kulcsának tekinti. 

A kormány programja és az elkövetkezen
dő négyéves tevékenysége az országgyűlési 
képviselő-választásból legerősebben kikerült 

két párt, a Magyar Szocialista Párt és a Sza
bad Demokraták Szövetsége politikai megál
lapodásán alapul. Ez a koalíció a demokrati
kus baloldal és a polgári középerők széles 
körének egyezsége Magyarország felemelke
déséért. A kormány vallja: a múltat nem sza
bad sem elrejteni, sem elfelejteni, ám a sérel
mekből kiindulva nem lehet az ország gond
jaira megoldást találni. A kormány nemzeti 
Összefogásra törekszik és nem a megosztásá
ra. A Magyar Köztársaság kormányának 
programja komoly erőfeszítések és áldozatok 
árán, de megoldási lehetőségeket kínál a sú
lyos gondokra. Okkal feltételezve, hogy a 
külső gazdasági és politikai viszonyok 
romlásával nem kell számolni, a kormány
zati ciklus végére Magyarország a mainál 
közelebb kerülhet a modernizációban, a 
polgárosodásban több évtizedes, olykor év
százados előnyökkel rendelkező országok
hoz. 

Ebből a munkából szeretném én is kivenni 
a részemet - az Önök hathatós támogatásával. 
Remélem, hogy a fogadóórákon, a személyes 
találkozásokon kívül e rovat is hozzájárulhat 
ahhoz, hogy képviselői munkámban minél 
jobban meg tudjak felelni az Önök elvárása
inak. 

Szabó Lajos 
Kemenesalja országgyűlési képviselője 

Közlemény 
Celldömölkön, a Széchenyi u. 18. szám 

alatt található MSZP-irodában postaládát 
helyezett el területünk országgyűlési képvise
lője. Szabó Lajos azt reméli, hogy akik nem 
tudnak vele személyesen találkozni, írásban 
juttatják el hozzá véleményüket, észrevételei
ket és javaslataikat. Egyúttal ígéri, hogy a 
postaládában elhelyezett levelekre válaszol. 
A vidékiek a Celldömölk, Pf.: 12/14 címre 
írjanak a képviselőnek. 
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A kovácsoltvas mestere: 
Simon Sándor 

Naponta láthatjuk Simon Sándor keze 
nyomát: a mai Polgármesteri Hivatal folyo
sóján lévő, az egykori bencés klastromot a 
külvilágtól elzáró „Clausurá"-t jelző vasrá
csot, valamint Kossuth utcai lakásának be
járati kapuját (immár a Nekro Kft. székhe
lyén). 

Az „S - S" betűknek hímevet szerzett mes
ter Alsószelestén született 1860-ban. Elemi 
iskolái után a korán árvaságra jutott fiú laka
tosinas lelt, ahonnan 1878-ban szabadult. Sa
ját erejéből kezdte építeni jövőjét: segédként 
a fél Dunántúlt bejárta (Pannonhalma, Sop
ron stb.) és egyre gazdagabb tudásanyagra 
telt szert. Gyakorlati érzékét bizonyítja, hogy 
Tapolcán már művezetőként alkalmazták. El
ső komolyabb sikerét 1882-ben érte el: a tri
eszti kiállításra készített tűzhelyével aranyér
met nyert Lakos Lajos mesternél Budapesten. 
Ekkor már idejét érezte annak, hogy önálló
sítsa magát. 1885-ben Kis-Czellben, a Kos
suth utcában üzemet alapított, amelyben el

sősorban háztartási 
lakatosmunkákat 
végzett, de a „Clausura" és a telephely kapuja 
átlagon felüli szakmai képességeit, művészi 
szintű tudását bizonyítja. Erről tanúskodtak 
szakmai kiállításokon szerzett oklevelei és ér
mei is. 

A település jó nevű iparosaként közéleti 
szerepvállalása egyre erősödött. Alapító tag
ja, majd hosszú évekig elnöke volt az Ipar
testületnek, de bábáskodott a Katolikus Le
gényegylet és a Cserkész Székház létrehozá
sánál is. A Polgári Olvasókör elnökeként 
minden lehetőséget megragadott a kultúra tá
mogatására. Többször volt helyettes bíró 
(utoljára 1936-ban), sőt egy időszakban, 
1917-től „városbíró". A község mindennap
jainak meghatározó egyéniségévé vált: a la
katosságban, a közigazgatásban és a közéleti 
mozgalmakban egyaránt Celldömölk megbe
csült polgára lelt. tib-

Fotó: R. 

Ki lehet 
Celldömölk díszpolgára? 

Válaszol: Makkos István polgár
mester 

A város képviselő-testülete a közel
múltban hozott rendeletet a díszpolgári 
cím, valamint a Celldömölk városért ér
demérem, illetve emléklap adományozá
sáról. A díszpolgári címet a város közé
letének jeles személyiségei számára ala
pítottuk, olyanok kaphatják, akik kiemel
kedő tevékenységükkel vagy életművük
kel tiszteletreméltóan szolgálták, szolgál
ják a várost. Az ő munkájuk méltó elis
merése és tisztelete nyilvánul meg a dísz
polgári cím adományozásában. A rende
let nem tesz különbséget aszerint, hogy 
tősgyökeres celldömölkiről, avagy nem a 
város lakójáról van szó, ugyanis a dísz
polgári cím adományozható olyanoknak 
is, akik az ország vagy a tájegység érde
kében tevékenykedtek, illetve történelmi 
érdemeket szereztek. 

A díszpolgári címet a képviselő-testü
let adományozza valamely bizottság ja
vaslata alapján. Az adományozást kezde
ményezheti bármely celldömölki állandó 
lakos, társadalmi vagy gazdálkodó szer
vezet, illetve intézmény. 

A díszpolgári címet a képviselő-testü
let általában ciklusonként egy alkalom
mal, lehetőleg a várossá nyilvánítás év
fordulóján, tehát január 6-án adományoz
za. Ettől persze el lehet térni. A címmel 
oklevél és az adományozásról szóló iga
zolvány, valamint a város nevével és cí
merével díszített plakett jár, amit a pol
gármester ad át az érintettnek. Az átadás 
vagy valamely városi ünnepségen, vagy 
ünnepi képviselő-testületi ülésen történik. 

A díszpolgárt a város, az önkormány
zat mindig meghívja a jelentősebb esemé
nyekre, ünnepségekre, a cím tulajdonosát 
az önkormányzati hivatal tisztségviselői, 
dolgozói soron kívül kötelesek fogadni. 
Halála esetén díszsírhely illeti meg Cell
dömölk díszpolgárát. B. L. 

KORONA^ÜZLETHAZ 
C E L L D Ö M Ö L K , S z é c h e n y i u . 1. 

Papírosztályunkon az iskolakezdéshez szükséges 
összes eszközt beszerezheti. 

Füzetcsomagok tavalyi áron kaphatók. 
Továbbá: 

műanyag áruk, 
órák, 

harisnyák, 
egyes lakástextíliák 

széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat! 

PARTI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 
Celldömölk, Szentháromság tör 6 . 

Műszaki osztályunkra olcsó árban érkeztek 
szórakoztató elektronikai termékek. 

A kínálatunkból: 
- music center (távirányítós) 
- music center (távirányító nélkül) 
- kétkazettás rádiós magnó 
- CD-lejátszós rádiós magnó 

13 500 forint 
12 000 forint 
6 500 forint 

14 900 forint 
sztereó fejhallgató 1450 forinttól 2700 forintig 

Vásárlás kárpótlási jegyre, valamint hitelre is! 

NÉZZE ÁRAINKAT - VÁSÁROLJA ÁRUINKAT! 
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A Gáyer Gyula 
Általános Iskola 

évkönyve 
Karcsú kiadvánnyal idézi 

fel az iskola az elmúlt tanul
mányi esztendőt. A borítón a 
tanintézet virágdíszes emblé
mája utal a neves botanikus
ra, aki azonban precíz jogász 
is volt, és bizonyára fejét csó
válná, hogy a „Gayer" név
alak szerepel az intézmény hi
vatalos iratain... 

Az iskola igazgatója, Bakó 
István a bevezetőben szemé
lyes történettel tette szemléle
tessé az értesítő gondolatának 
megszületését: „Iskolás ko
romban egy rossz jegyet köve
tően édesapám megjegyezte: 
...mit akarsz te gyerek, bezzeg, 
mikor én voltam iskolás... 
Könnyen vágtam vissza, hogy 
messziről jött ember azt mond, 
amit akar. Szó nélkül elvonult, 
leült íróasztala mellé, gondo
san kinyitotta féltve őrzött író
asztala fiókját és kivette isko
lai értesítőjét az 1939/40-es 
tanévről. Kinyitva letette 
elém. Az a pillanat, ahogy egy 
nyugdíjas ember simogatva az 
elsárgult lapokat, könnyes 
szemmel emlékezett, örök nyo
mot hagyott bennem." 

Biztos, hogy 2040-ben, az 
akkori idők nyugdíjasai is fél
tett kincsükként lapozgatják 
ezt a kis füzetet - bármennyit 
fejlődjön technikailag addig a 
világ, sőt, annál inkább... 

A kötet felvázolja a tanév 
oktatási-nevelési céljait; majd 
ismerteti a vezetésben, a szer
vezeti rendszerben, valamint a 
tantestületben bekövetkezett 
személyi változásokat. A leg
terjedelmesebb részben az is
kolában mÜködŐ szakmai 
munkaközösségek, szakkörök, 
a diákönkormányzat, a sport
kör, a könyv- és médiatár, to
vábbá a szülői munkaközös
ség vezetőinek rövid beszámo
lóit találjuk. Az értesítő „mű
fajának" elengedhetetlen kö
vetelménye a tanulmányi 
eredmények felsorolása: osz
tályonkénti sorrendben olvas
ható a kitűnő eredményt elérő 
tanulók neve. A kötetet a kü
lönböző szaktárgyi és kulturá
lis versenyeken legjobban 
helytálló diákok és felkészítő 
tanáraik névsora zárja. 

Reméljük, hogy évről évre 
kézbe vehetjük az értesítőfoly
tatásait az egymás után felnö
vő nemzedékek iskolai tanul
mányainak dokumentatív igé
nyű kollektív emlékezeteként. 

-tht-

Művészeti tábor 
Kemenesmihályfán 

A szombathelyi Szociális Szolgáltató Központ Vizuális Stúdiója 
által szervezett tábor idén két hétig tartott, szemben a tavalyi kétszer 
hét-hét nappal. A változtatásra a gyerekekkel történő intenzívebb 
kapcsolat kialakítása érdekében volt szükség. A vasi székhelyű in
tézmény tevékenységébe fokozatosan integrálódott a mozgássérültek
kel való foglalkozás gondolata - így Kemenesmihályfán is „úgy
mond" egészséges és mozgássérült gyerekek közösen táboroztak a 
mássággal történő együttélés jegyében. A Vizuális Stúdió célja sajátos 
látásmód tudatosítása, amely például a levél erezetének felfedeztetését 
jelenti a tanulókkal. Vas megye minden zugából összesen huszonötén 
jöttek el az evangélikus parókia udvarára - első osztályosoktól egé
szen a 15 évesekig. 

A művésaeti tábor programjának gerincét a július 13-án este be
mutatott gyerekkomédia előadására való felkészülés képezte: Kamper 
Lajos grafikus, Lendvai István szobrász, valamint Pajor Attila és Pajor 
Andrea (az ötvös illetve texülfoglalkozások irányítói) vezetésével. A 
komplex próbafolyamat alatt a különböző munkafázisok (díszletké
szítés, plakátrajzolás stb.) során a grafika, a kisplasztika, a kerámia 
és a textilművesség alapelemeivel ismerkedhettek meg a fiatalok. A 
fúvós hangszerekkel is megbarátkozhattak, sőt nádsípot faraghattak 
maguknak. Nagy élményt jelentett számukra a népi díszítőművészet 
(nemezelés, faragás, bőrözés, szövés-fonás) kipróbálása, valamint a 
banktechnika fortélyainak elsajátítása. 

A táborlakók törekedtek arra, hogy a falu lakóival kapcsolatot 
építsenek ki , és a bemutatón kívül e célt szolgálta a helyi általános 
iskola tanulóinak műsora a parókián. A gyermekeknek változatos 
reggelit és vacsorát helyben biztosítottak, az ebédet pedig a keme-
nesszentmártoni termelőszövetkezettől kapták. A szombathelyi pol
gárvédelmisek bocsátották rendelkezésükre a sátrakat, de a Mozgás
sérültek Egyesülete szintén támogatta tevékenységüket. Pályázatok 
segítségével 840 ezer forintot nyertek, és most már hűtő és videó is 
szolgálja a táborlakók kényelmét, 

-tht-

Anyakönyvi 
hírek 

Vönöck 
Születés: 
László Imre és ErŐss Márta fia: 
Attila. 

Nagysimonyi 
Születés: 
Hajas József és Bakk Ibolya le
ánya: Viktória, Szálai Attila és 
Bertalan Orsolya fia: Norbert At 
cila. 

Kissomlyó 
Születés: 
Horváth László és Molnár Helga 
fia: Márk. 

Kenyéri 
Születés: 
Kovács András és Gyürüsi Ibo
lya fia: Szilárd. 

Pápoc 
Halálozás: 
Dobos Józsefné Bognár Mária, 
Lakos Lászlóné Nóvák Anna. 

Mersevát 
Születés: 
Horváth András és Kovács 
Gyöngyi fia: András. 

Duka 
Halálozás: Horváth István. 

Kemenesalja déli kapuja: Nemeskeresztúr 
így vélekedik - joggal - Szép 

József, Nemeskeresztúr polgár
mestere abban a levelében, 
amelyben falujukról és a megje
lentetett új képes levelezőlapjuk
ról fii szerkesztőségünknek. A 
szép kivitelű, színes képeslap 
kapcsán a polgármester röviden 

összegezte a lapon ábrázolt léte
sítmények történetét, azt is említ
ve, hogy a falujukról megtalált 
első írásos emlék 1332-ből való. 
Templomuk 1772-ben épült, eh
hez párosul az úgynevezett tor
nyos-ház, amelynek tulajdonosai 
Gittinger Anna és Gittinger 

György, Ők Svájcban élnek, de 
tartják a kapcsolatot, és segítik 
falujukat. 

A régi iskolaépület 1894-ben 
épült, sok-sok emlék fűződik 
hozzá. Ma más közfunkciót tölt 
be, az idősek klubja, a könyvtár 
és a polgármesteri hivatal mű
ködik benne. A képeslapon lát
ható még a hősi emlékmű, eb
ben a faluban már 1988-ban 
márványba vésték a I I . világhá
ború áldozatainak, hőseinek a 
nevét. Szép József polgármes
ter arról is ír levelében, hogy a 
temetőben keresztet állítottak 
(1988-ban) a német katonák
nak, és a hősök napján megko
szorúzzák a szovjet, a német sí
rokat, valamint a magyar em
lékművet is. 

íme, így tárul elénk, ha érintő-
leg is egy-egy képeslap kapcsán 
a falu múltja, érzésvilága, napja
ink sorsszövevényében. 

DJ. 
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A Berzsenyi Gimnázium versenykrónikája Volt avatás 

A képzőművészeti értékeink bemutatásá
val foglalkozó sorozatban a gimnázium park¬
jában lévő Berzsenyi-szoborral foglalkozó 
cikkben helytelenül jelent meg, hogy a szo
bor kihelyezésekor avatóünnepségre nem ke
rült sor. Tar István Berzsenyi-szobrát avató-
ünnepség keretében helyezték el a gimnázi
um épülete elolt. A több száz diák és felnőtt 
jelenlétében tartott ünnepségen részt vett és 
beszédet is mondott Vass Károly, az intéz
mény egykori igazgatója is. Járó Marianna 
akkori gimnáziumi diák szavalta a klasszikus 
költő egyik szép versét. 

E kiigazítást Tana László akkori igazgató 
juttatta el szerkesztőségünkhöz, mellékelve 
az avatóünnepségről készült képet. 

Kihalófélben lévő szakma tanul
mányozására indultam Alsóságra. A cipész
mesterségről, a cipészsorsról kérdeztem 
volna a falu egyetlen élő, s ténykedő susz
terét, Rózsás Lajost. A beszélgetés aztán 
kissé más irányt vett - legalábbis így gon
doltam, amikor a disputa végeztével elin
dultam hazafelé. Másnap azonban - elővé
ve jegyzeteimet - rádöbbentem: mégsem 
tértünk el a tárgytól... 

Hallgatunk. Fogós volt a kérdés, hosszan 
meg kell hát fontolni a választ. 

- Hogyan lettem cipész? Amikor a mes
tervizsgát letettem, még tizenheten voltunk 
suszterek a faluban. Most pedig, látja, egye
dül vagyok, mint a kisujjam - szólal meg 
hirtelen, s szomorkás mosollyal forgat egy 
újjávarázsolt bakancsot. 

- Tényleg rám kíváncsi? Kit érdekelhet 
egy magamfajta öregember? S aztán milyen 
érdekességet meséljek? Nem is tudom, mit 
mondhatnék... - Újabb hallgatás. A száj 
hallgat, de közben a kéz serényen dolgozik. 
Egy széttáncolt női cipellő kap új sarkat, 
mire újra megszólal: 

- Várjon egy percet! - mondja, s pár 
másodperces keresgélés után kezembe ad 
valamit. 

- Én írtam, az életemről szól. Nem tu
dom, hogy érdekes-e? Elbeszélés, a címéről 

Az 1993/94-es tanévben is sokféle színvo
nalas versenyen és vetélkedőn szerepeltek a 
gimnázium diákjai. Az összefoglalóban csak 
azoknak a tanulóknak (és felkészítő tanára
iknak) a nevét közöljük, akik a legrangosabb, 
a megyei versenyeken dobogós helyet sze
reztek, illetve országos fordulóba jutottak. 

Kresznerics Ferenc országos anyanyelvi 
verseny (8. osztályosoknak): 

IV. helyezett: Horváth Eszter (VI/2.), aki 
elnyerte a Nyelvédesanyánk különdíjat is 
(Tóth Margit). 

Zrínyi Ilona-matematikaverseny (általános 
iskolásoknak): 

megyei I I . helyezett: Portschy Szabolcs 
(VI/1.), aki részt vett az országos fordulón is 
(Karádiné Pup Ilona). 

Kitaibel Pál országos biológiaverseny: 
megyei I I . helyezett: Nagy Gábor (II. A), 

aki részt vett az országos fordulón is (Vinter 
Józsefné). 

Eötvös Loránd-fizikaverseny (középisko
lásoknak): 

I . oszt. I I . helyezett: Joó Balázs (I. B) (Var-
gáné Kránicz Anna), I I I . helyezett: Németh 
Tamás (I. A) (Dr. Csiszár Tiborné). 

Bolyai-matematikaverseny: 
VT/l, oszt. I helyezett: Csite László, I I . 

helyezett: Portschy Szabolcs (Karádiné Pup 
Ilona), I . oszt. I I . helyezett: Joó Balázs (I. B) 
(Karádiné Pup Ilona). 

még nem döntöttem. Az az igazság, a ver
seket nem szeretem annyira, az elbeszélést 
jobban. Pedig korábban írtam néhány csasz-
tuskát is - fűzi tovább a gondolatait, s most 
már nem kell noszogatni. 

- Nem régen írom ám. Tavaly kezdtem 
csak el, amikor egy ismerősöm megkért, 
mondanék el neki néhány érdekes törté
netet. Aztán eszembe jutott: miért ne írhat
nám le, úgy legalább a gyermekeim is el-
ovashatnák. Titokban írtam, egy térdemre 
fektetett deszkán. Mikor nem volt vendég, 
elővettem, írogattam egy kicsit, aztán ha 
jött valaki, gyorsan eldugtam. Sokáig nem 
tudott róla senki. Az egyik fiam vette észre 
a fekete dossziét, amibe a lapokat rejtettem. 
Akkor aztán kiderült minden. Tessék csak 
belenézni! 

Belelapozok a kockás papírra rótt elbe
szélésbe, s pár perces olvasás után a Bene
dek Elek által összegyűjtött népmesék vilá
gában érzem magam. Nem is önéletírást tar
tok a kezemben, hanem kedves humorral 
átszőtt, jóízű anekdoták sorozatát. A pa
rasztemberről, aki mindig, minden helyzet
ben feltalálta magát. Pedig nem volt könnyű 
élete. 17 éves volt, amikor kitört a háború, 
21, amikor besorozták a méntelepre. 

- Én lovat addig csak ablakon keresztül 
láttam, vagy az utcán. El lehet képzelni, mi 

Eötvös-fizikaverseny (általános iskolás ko
rúak): I . Portschy Szabolcs (VI/1.) (Vargáné 
Kránicz Anna). 

Odüsszeusz nyomában - Görögország tör
ténete - a Tinódi Gimnázium által szervezett 
megyei történelnn-irodalmi vetélkedőn a Hl. 
helyezett csapat tagjai: Borovszky Henriett 
(W2.), Elekes Katalin (VI/2.), Halász Júlia 
(VI/2.), Szabó Tibor (VI/2.), Zsömle Kriszti
án (Vl/2.) (Tóth Margit, Lenner Tibor és Sa-
lamonné Csótár Adrienn). 

Vörösmarty-szavalóverseny - a szentgott
hárdi Vörösmarty Gimnázium szervezése: 

L helyezett: Halász Júlia (VI/2.), I I . helye
zett: Elek Péter (Dl. A). 

Weöres Sándor megyei versmondó verseny: 
I . helyezett: Vinter Krisztina (VI/1.), EL 

helyezett: Borovszky Henriett (VI/2.) 
A Kemenesaljái Baráti Kör Jónás Márton 

pályázatára irodalmi, történelmi és művé
szeti tárgyú munkával neveztek tanulóink: 
Elek Péter, Halász Beáta, Balogh Annamá
ria, Hetényi Rita, Kiss Judit, Szelestey Be
áta és Karácsonyi László. A pályamunkák 
színvonalasak, egyéni látásmódot, elmé
lyült munkát, egyéniséget tükrözők voltak. 
A pályázók (megosztva) elnyerték az első 
3 díjat. Sütő Roland IV. A osztályos tanuló 
négyéves tanulmányi, közösségi, kulturális 
és sporttevékenységét a baráti kör külön
díjjal ismerte el. 

volt, amikor először mentem az istállóba. 
De aztán belejöttem. Ha volt humor, meg 
voltak jó haverok, ki lehetett bírni. Nem a 
háború volt a legszörnyűbb, hanem a fog
ság. Stockerauba, a hadifogolytáborba ke
rültünk, miután fogságba estünk. Hát, erről 
semmi vidámat nem tudok írni, még én 
sem. Egy ideig Isten szabad ege alatt éltünk: 
akármilyen embertelen volt is az időjárás, 
nem engedték felhúzni a sátrakat. Napjában 
egyszer kaptunk enni. Mindennap átvizs
gáltak minket, SS-beütéseket kerestek, s 
osztályba is soroltak, munkaképesség sze
rint. Tudja, milyen kincs volt az ennivaló? 
Egyszer egy lófejet is belefőztek a levesbe. 
Egy őrvezető barátom, aki a konyhán dol
gozott, nekem adta. Majdnem meglincsel
tek érte. De azért itt is volt egy szép élmé
nyem, bár ez nem humoros. Voltak a tábor
ban papok is, foglyok, mint mi. Egyszer az 
oroszok megengedték nekik, hogy misét ce
lebráljanak. Hatezer magyar hadifogoly vett 
részt azon, hatezer ember énekelte a 
Boldogasszony Anyánkat, s a mise végén a 
Himnuszt. Aztán hazaengedtek, 35 kilósán 
szabadultam. Akkor úgy mondták, Rákosi 
Mátyás járt közben az érdekünkben. Sop
ronba tereltek minket, gyalog. Egy hétig 
rostokoltunk ott, amíg Rákosi nem jött 
beszédet tartani. Mikor hazajöttem, ott 
folytattam, ahol abbahagytam: megma
radtam a kaptafánál. 

Kiss Veronika 

Elet, élet, suszterélet... 
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Akik itt voltak, nem üdülni jöttek 

Művészeti tábor Egyházashetyén 
Amikor megérkeztünk Egyházashetyére, 

legalább tíz gépkocsi parkolt a kultúrotthon 
mellett. Az iskolában, a kultúrotthonban és a 
park lombos fái alatt pedig zajlott az élet. 
Szombathelyi tanárképzősök, az ugyancsak 
szombathelyi művészeti gimnázium tanulói, 
a budapesti zenei szakközépiskola, a drezdai 
főiskola kürtösei és természetesen helybéli, 
valamint a környező falvak iskoláskorú gyer
mekei adtak randevút egymásnak Berzsenyi 
Dániel szülőházának szomszédságában, hogy 
egy hetet szenteljenek a kultúrának, a művé
szeteknek. 

Az iskola egyik helyiségében hat művé
szeti szakközépiskolás hajolt a pauszpapír 
fölé. ő k a faluvédők. Mint megtudtuk, az elő
ző napokban felmérték valamennyi hetyei 
ház homlokzatát, s most készítik a léptékhe
lyes utcaképeket. Szinte felbecsülhetetlen ér
tékű munkát végeztek. Sellyei Gábor belső
építész iparművésztől, a csqport vezetőjétől 
azt is megtudtuk, hogy a kész munkát átad
ják a celldömölki építési hatóságnak, hogy 
ezzel is elősegítsék az egységes falukép 
megőrzését. 

A tornaszobát egész kis iparművészeti mű
hellyé alakították. Varga Bernadett és Ko
vács Péter textiltervező iparművészek veze
tésével kéziszövésű technikákkal ismerked
tek a résztvevők. A munkába bekapcsolódtak 
a környékbeliek, felnőttek, fiatalok egyaránt. 

A kultúrház egyik emeleti helyiségében a 
tanárképző karvezetés szakos hallgatóit talál
tuk Vinczeffy Adrienn karnagy vezetésével. 
Éppen Faragó Csilla dirigált egy nehéz mű
vet rendkívül rátermetten. Nagyon kemény 

munka folyik nálunk, de megéri a fáradság, 
mert sok pluszt kapnak a résztvevők - mond
ta a szekció vezetője. 

A kultúrház karzatán Jelen János külügyi 
diplomatánkkal futottunk össze. Éppen a dél
utáni vetítettképes előadására készült, amit 
Kambodzsáról, az angkori kultúráról tartott 
az érdeklődőknek. 

Thummerer Ferencné adjunktussal a 
parkban találkoztunk, amint éppen szabad
idejét töltötte, ő most volt itt először, de na
gyon örült, hogy itt lehetett, hisz egy olyan 
helyen tanított a furulyázás „tudományára", 
ahol nincs ének szakos tanár az iskolában. 
Foglalkozásain alkalmanként 30-35-en is 
részt vettek. 

Nlgóné Papp Anna csoportja után érdek
lődtünk. A nagymamáék épp a faluban van
nak gyűjtőúton - mondta Román Adrienn. 
Ebből kiderült, hogy épp a szekcióvezető 
unokáját szólítottuk meg. A „mit játszanak, 
énekelnek szívesen a gyerekek?" szekció a 
legnépesebb. Általában 40-50-en voltak jelen 
a foglalkozásokon. 

Vlncze István drezdai kürtművészt a laká
sán találtuk meg. Ott volt körülötte az egész 
csoport. A professzor ugyanis vacsorára hívta 
meg a tanítványait. Később koncertet adtak a 
kultúrház udvarán. Vincze István nevéhez 
egy alapítvány is fűződik, amit a budapesti 
Szent István Zenei Szakközépiskola kürtöse
inek hozott létre, hogy részt vehessenek a he
tyei kurzuson. 

- Soha ennyien nem voltak még a tábor
ban, ahol rendkívül intenzív munka folyik. A 
hallgatók, a vezetők és az előadók naponta 

Szőnyeg készül 

tisztességesen elfáradnak. Akik itt vannak, 
nem üdülni jöttek - mondta Sellyei Gábor né, 
a tábor szervező vezetője. Aztán Örömmel új
ságolta, hogy a falu már magáénak érzi a tá
bort. Mind a vezetőktől, mind a falu lakossá
gától minden segítséget megkaptak a sikeres 
lebonyolításhoz. 

A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
Művészeti Bizottsága és a Pro Egyházashe-
tye Egyesület ezúttal harmadik alkalommal 
szervezte meg a művészeti tábort, amit jövő 
nyáron minden bizonnyal követ majd a ne
gyedik. 

Völgyi László 

Celldömölki előadó egy országos konferencián 
'Kedves •HnyáJ^ 

**Agf4 'I íiynjyj aHa/muM teuton IIHlWl<̂ <lim 
fi.pjttmuígi az mgtt^JmUm^fti " iiynHái/rfbl nnfríiif 

yt/cáilith etií d {ybitvnai; 

•az yyetíen tapUt'di.amut J OBMftfafrt ti*-1 falapban I jfaki 

naífwtjói 

•maidig fop/ijto. itMMft Itszií ts mttfitklö húnuistljttú 
•tefjotn emészthető, ami cl.ivjn< az tycszsyts m illiJ uitnftttló 
-a szoptatás páratlan tkBfU cs erzthni tMftgfáfgntt I *\ KM ~Jf 
az éJesjnva ycszsyere. fypcmíaara 

? 
A'ilMonM'.felmei! 

r%MSfÍ£jgptUjfA( íUtiml^silgmit 
íj Mg|QNtai>( J szoptatás ts az anyatej 
• fontosságától! 

Sifgm ts ónintefí szoptatást $IÍMM£ 

Augusztus 3-án volt az anyatej világnapja. Vá
rosunk védőnői azonban nemcsak az év egy napján 
tulajdonítanak ennek különös Jelentőséget. Hogy 
miért? Hivatástudatból, hivatásuk szeretetéből -
egy egészségesebb nemzedékért 

- r -

Egerben, az Esterházy Károly Tanárképző 
Főiskolán július 4-7. között került sor a két
évenkénti Anyanyelvoktatási Napok XI . kon
ferenciájára. A szervezők idén az Anyanyelvi 
nevelés - embernevelés címet választották a 
tanácskozás mottójául. Közel kétszázan vet
tek részt a két szekcióban zajló üléseken, 
amelyekben összesen mintegy 70 előadás 
hangzott el. 

A Mozgalmak, versenyek szekcióban szá
molt be a celldömölki Kresznerics Ferenc or
szágos anyanyelvi versenyről Dörnyel Lász
ló, az Eötvös Loránd Általános Iskola tanára. 
A verseny feladatainak összeállítója BenkŐ 
Loránd akadémikusnak, a Magyar Nyelvtu
dományi Társaság elnökének a felkérésére 
vett részt a konferencián. Hangsúlyozta, hogy 
az országos verseny gondolata a városi 
könyvtár névfelvételét követően vetődött fel. 
A bibliotéka munkatársai felkarolták az ötle
tet és lelkes segítségüknek köszönhető, hogy 
az elsőévi Vas megyei kiírás után 1994-ben 
már országos megmérettetéssé erősödött, s 
ezáltal még színvonalasabb lett a verseny. 
Hasonlójellegű kezdeményezés alig található 
az általános iskolások számára, ezért különö

sen élénk visszhangot váltott ki előadása a 
hallgatóság körében. A szekció elnöksége a 
verseny folytatásának, illetve fejlesztésének 
gondolatát egyöntetűen támogatásáról bizto
sította. A tapasztalatok alapján az eltérő sa
játosságok következtében legközelebb két 
kategóriában kerül meghirdetésre: általános 
iskolásoknak és a 6-8 osztályos-gimnáziu
mok alsóbb évfolyamainak. Dömyei Lászlót 
.a plenáris ülésre is felkérték, hogy tartson 
előadást az általa készített helyesírási gyakor
lófüzetekről. Az alkalmat megragadva beje
lentette, hogy a közeljövőben az Apáczai Ki
adó gondozásában megjelenik a Középisko
lába készülők: Magyar nyelv és irodalom cí
mű munkatankönyv, amelynek nyelvi fejeze
tét ő írta. 

A konferencia a baráti-szakmai kapcsola
tok szövődésének, a tapasztalatcserének is ki
váló terepe volt. A színhely szinte kínálta a 
szimbolikus kapcsolatot Dobó István szavai
tól (,,...a falak ereje nem a kőben vagyon, 
hanem a védők lelkében") Kosztolányi Dezső 
klasszikus tömörségű megfogalmazásáig 
(„Erős várunk a nyelv"). 

tib-
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Tájkép csata útin. Akár így is címezhetnénk a 
fenti felvételt, hiszen a parlamenti választások rég 
lezajlottak, most már az újabb és újabb forintle
értékelések, áremelkedések, illetve a választási ígé
retek sürgős átmagyarázása és értelmezése borzol
ja az idegeinket, mégsem tudok szó nélkül elmenni 
azon jelenség mellett, hogy városunkat számos he
lyen csúfítják el fennmaradt plakátok, vagy azok 
még csúnyább foszlányai. Tudomásom szerint 
minden pártnak kötelessége, hogy választási hor
dalékát eltakarítsa. Nem tudom, itt ez miért nem 
történt meg maradéktalanul. Ahogy a reklámban 
is mondják, kár lenne a szélre bízni. Sót, megtol
dom: lehet, hogy az őszi esők sem oldják meg a 
dolgot. Tehát, pártok: vödörre és sú rolókefére fel! 

- r -

Fából vaskarika 
Kezemben a magánszemélyek kommuná

lis adójáról szóló határozat. Megtudom be
lőle, hogy mint 1/2 tulajdoni hányaddal 
rendelkező lakástulajdonos, a kedvezmé
nyek levonása után 600 forintot kell fizet
nem. Ez egyértelmű, világos, nem is prob
lémázom rajta. 

Problémám akkor volna, ha nem lenne 

Az Ostffy asszony fán 1885-ben született 
festőművész a Képzőművészeti Főiskolán 
Hegedűs László, Edvi Illés Aladár és 
Zemplényi Tivadar tanítványa volt. A szá
zadelőn tanulmányutakat tett Olaszország
ban és Németországban, Hollandiában és 
Svájcban. Legszélesebb témakörű festőink 
közé számított: akt, arckép, életkép, csend
élet és tájkép egyaránt helyet kapott deko
ratív naturalizmussal átitatott vásznain. 
Egy korabeli újságíró szerint: „A lakásnak 
értékesebb, szebb díszt elképzelni is nehéz, 
mint egy Czencz-képet". Párizs, London, 
Bécs, Osló és Berlin láthatta Czencz János 
festményeit. Az idillikus környezetbe he
lyezett, finom líraiságot sugárzó aktok spe
cialistája volt. A két világháború közötti 
időszak közkedvelt alkotója sokat veszített 
népszerűségéből 1945 után: a polgári idill 

pénzem az adó befizetésére. Akkor ugyanis 
fellebbeznem kellene. Ehhez tudniillik jo
gom lenne. Mindössze 1000, azaz egyezer 
forintos illetékbélyeget kellene az iromá
nyomra nyalni, hogy esetleg elengedjék a 
600 forint befizetését. 

A hivatalos előírások néha fura dolgokat 
produkálnak. Úgy is fogalmazhatnám, 
hogy ez fából vaskarika. De a lényeg nem 
ez. A lényeg, hogy fellebbezhetünk. 

Völgyi L. 

jegyében fogant kompozíciói nem illeszked
tek a szocialista realizmus társadalmi monda
nivalót hordozni akaró művei sorába. A mű
vésztársadalom perifériáján létezve egy eldu
gott Tolna megyei faluban, Bátán tengette 
életét haláláig (1960). 

Nemrégiben a budapesti Kortárs Galériá
ban tekinthette meg az érdeklődő közönség a 
mester verőfényes képeit. A tárlat anyagából 
vásárolni is lehetett: Reggeli napfény, Ke
resztútnál és Dáliák című munkái összesen 
800 ezer forintos áron keltek el. Ha az ország 
szívében, a metropolis forgatagában méltó
nak tartották alkotásait arra, hogy bemutassák 
őket, akkor talán szűkebb pátriájában, a Ke-
mesesalján is érdemes lenne elgondolkodni 
egy emlékkiállításon. Amíg még kelendő ké
pei nem vándorolnak a magángyűjtők galé
riáiba... tib— 

Czencz János kiállítása a Kortárs Galériában 

Celldömölki eseménynaptár 
Augusztus 14.1904 90 éve 

Rangos vendégek jelenlétében zászlót avattak a tűzoltók. A zászló 
felirata: CELLDÖMÖLKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ TESTÜLET 
1891-1904. Zászlóanya: Szőgyény Marich Ferencné grófnő. Elnök: 
Pletnits Ferenc. A szalagok felkötése után a szegbeverések következ
tek. 
Augusztus 27.1899 95 éve 

Kaszinók, társaskörök, testületek és hasonló szellemű vállalkozá
sok érdekében emel szót a Kis Czell és Vidéke, mert ezek egyes polgár 
és a nemzet javát szolgálják. 
Szeptember 6.1914 80 éve 

Felmentik az iskolalátogatás alól a gazdasági munkában foglalkoz
tatott tanulókat. Hasonló esetekről később is hallani. 
Szeptember 8. 1924 70 éve 

Felszentelték az 1634 kilogramm súlyú, Szűz Mária tiszteletére 
felajánlott Mária-harangot. 
Szeptember 20.1874 120 éve 

Alakuló ülését tartotta a Kis Czelli Olvasó Egylet. Az alapítók 
33-an voltak. Céljuk az irodalom ismertetése és terjesztése, kölcsönös 
művelődés, nemesebb időtöltés. 
Szeptember 23.1934 60 éve 

Felavatták a 19 méter magas trianoni emlékkeresztet. A kereszt 
tervét Királyfalvi Gusztáv budapesti tanító vetette fel, Halász Jenő 
műépítész tervezte. Az építőbizottság elnöke dr. Gelits Elek főszol
gabíró. Az ünnepségre filléres vonatokat indítottak. Nagy sikerrel 
szerepelt Szakály Dezső 200 tagú kórusa is. 
Szeptember 25.1854 140 éve 

A lakosság egyhangúlag elhatározta, hogy a városháza örökbe el

adassák, miután a városnak adóssága annyi, hogy annak kifizetésére 
képtelen. 
Október 7.1849 145 éve 

Berzsenyi Lénárd honvédezredes búcsúlevelet írt bátyjának Arad
ról. Ságon iskola viseli a nevét. 
Október 9.1944 50 éve 

Dinkgreve Nándor négy évtizeden keresztül nagy áldozattal végzett 
munka után lemond a Kemenesalja c. lap kiadásáról. Az új kiadó a 
Katolikus Kör. 
Október 15.1929 65 éve 

Siralmas ének címmel tanulmány jelent meg a bazalthegyek, a 
Sághegy pusztulásáról. „... marad a helyén egy szánalmas roncs, szo
morú rokkantja az emberi kapzsiságnak, mely nem számol vele, mi
csoda kincseket veszteget el egy pipa dohányért." 
Október 28.1894 100 éve 

A Marcalvölgyi Vízi Társulat tisztújító közgyűlést tartott. 
November 6. 1979 15 éve 

Felavatják a 150 személyes Vörösmarty úti óvodái. 
November 14. 1909 85 éve 

Megnyílt az első gőzmosó és tisztító intézet, a Titánia Vállalat. 
November 22. 1749 245 éve 

Zichy győri püspök dicsérő levelet írt Koptik apáthoz, amiért az 
ünnepélyes miséken és litániákon nagyszámú zenészek szerepelnek. 
December 10. 1899 95 éve 

Hosszas előkészítés után Zathurecky Géza elnökletével megalakult 
a férfi dalkör. 
December 28. 1974 20 éve 

Sütőüzemet avattak. Üzemel az új kenyérgyár. 
December 29. 1949 45 éve 

Állami tulajdonba került a Dinkgreve Nyomda. 
Összeállította: Káldos Gyula 
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^ SPORT 4> eredmények - események > SPORT 4> i 
Négy város labdarúgótornája 

Körmend-H. Bottyán SE 3:2 (2:0) 
A körmendiek első félidőben szerzett előnyét a második játékrész

ben behozták a lentiek, de az utolsó másodpercben lőtt góllal a vasiak 
biztosították helyüket a döntőben. 

Barcs-CVMSE3:0 (3:0) 
A vasárnap délelőtti matinén a Somogy megyeiek csak annyit adtak 

ki magukból, amennyi a sima győzelemhez kellett. Szünet után ki
egyenlítettebb lett a játék, de látszott, hogy a barcsiak már a kupa
döntőre tartalékolnak. 

A 3. helyért 
H. Bottyán SE-CVMSE 7:2 (3:1) 
Alig néhány órával az előző találkozó után kellett újra pályára 

lépniük a cellieknek, akik láthatólag erőnléti gondokkal is küszködtek. 
Az első játékrész közepéig bírták a lépést a zalaiakkal, akik ezután 
tetszés szerint szerezték góljaikat. Ebben az időszakban annyi esélyük 
volt a hazaiaknak, mint mondjuk a magyar válogattnak a brazilok 
ellen arra, hogy hét gólt rúgjon! Sporttörténészek feladata lenne meg
keresni, hogy a celliek mikor kaptak utoljára hét gólt azonos osztály
ban játszó ellenféltől... 

Az 1. helyért 
Barcs-Körmend 3:3 (0:1) 
A két NB ni-as gárda élvezetes és változatos, a felkészülés idősza

kában kifejezetten jó színvonalú mérkőzést játszott. Különösen dicsé
ret illeti a barcsiakat, akik 24 óra leforgása alatt immár harmadik 
találkozójukat vívták a hőségben (szombaton Magyar Kupa-meccsen 
győztek az NB II-es Paks ellen). Mintegy 50 percig úgy látszott, hogy 

a somogyiak elfáradtak a menetelésben, s ekkor a Körmend már 2:0-ra 
vezetett. Talán a zsebükben érezhették a kupát, mert teljesen leeresz
tettek és a vérszemet kapott Barcs 25 perc alatt háromszor zörgette 
meg a hálójukat. Az utolsó percekben a vasiak mindent megpróbáltak 
és erőfeszítéseiket siker koronázta: néhány pillanattal a lefújás előtt 
kiegyenlítettek. A büntetőrúgások során 6:5-re győzött a Barcs, így 
elhódította a kupát. 

A legjobb kapus Füredi Béla (Barcs) lett, a legjobb mezőnyjáté
kosnak pedig Horváth Zsoltot (Körmend) választották. A torna gól
királyi címét Varga Tamás (H. Bottyán SE) nyerte el négy találattal. 

Viszontlátásra, jövőre Lentiben! N. T. 

Tájékoztatás, óh! 
A hagyományos torna elő

zetes felhívásában (ld. Új Ke
menesalja: július 21., illetve 
Vas Népe: július 29.) az szere
pelt, hogy július 30-án 16 óra
kor Körmend-Lenti, majd 18 
órakor Celldömölk-Barcs 
mérkőzések lesznek. Egy nap
pal később a megyei napilap 
már csak a Celldömölk-Kör
mend találkozót harangozta be 
18 órai kezdettel. A gyanútlan 
szurkoló eme időpontban ér
kezve még elcsíphette a Kör

mend-Lenti meccs utolsó fél
óráját. Mellesleg talán az sem 
mindegy, hogy az NB ITJ-as 
Lenti helyett a megyei bajnok
ságban játszó Honvéd Bottyán 
SE lépett a lentiek képviseleté
ben a pályára. Amúgy minden 
stimmelt, csak éppen nem azok 
és nem akkor játszottak, akiket 
a sajtóban közöltek! A futball
barátok pontosabb kiszolgálá
sa pedig egyetlen fillér többlet
költségbe sem került volna... 

-tht-

A megyei labdarúgó-bajnokság őszi sorsolása 
Augusztus 14-én startolt a megyei bajnokság, 

rögtön a CVMSE-Kemenesalja találkozóval. Ér
dekesség,' hogy az őszi idényben a celliek a leg
nagyobb riválisaiknak tekinthető ellenfeleiket 
(Kemenesalja, Bük) hazai pályán fogadják. A cell
dömölki, a vönöcki és az újonc szergényi együt
tesek menetrendje az alábbiak szerint alakul: 

2. forduló: augusztus 21. 16.30 
Kemenesalja-S zergény, 
Tanárképző-CVMSE* 

3. forduló: augusztus 28. 16.30 
CVMSE-Jákfa, Bük-Kemenesalja, 
S zergény-Tan árképző 

4. forduló: szeptember 4. 15.30 
Rábatótfalu-CVMSE, Kemenesalja-
Uraiújfalu, Jákfa—S zergény 

5. forduló: szeptember 11. 15.30 
CVMSE-Kószeg, Tápián SE-
Kemenesalja, Szergény-Rábatótfalu 

6. forduló: szeptember 18. 15.30 
Vasvár-CVMSE, Kemenesalja-
Sárvári Vasas, Kőszeg-Szergény 

7. forduló: szeptember 25. 15.00 
CVMSE-Egyházasrádóc, Nárai-
Kemenesalja, Szergény-Vasvár 

8. forduló: október 2. 14.00 
CVMSE-Marker, Kemenesalja-Gérce, 
Egyházasrádóc-Szergény 

9. forduló: október 9. 14.00 
Szergény-CVMSE, Marker-Kemenesalja 
forduló: október 16. 13.30 

10. CVMSE-Bük, Tanárképző-Kemenesalja, 
Szergény-Marker 

11. forduló: október 23. 13.30 
Uraiújfalu-CVMSE, Kemenesalja-
Jakfa, Bük-S zergény 

12. forduló: október 30. 13.30 
CVMSE-Táplán SE, Rábalótfalu-
Kemenesalja, Szergény-Uraiújfalu 

13. forduló: november 6. 13.00 
Sárvári Vasas-CVMSE, Kemenesalja-
Kőszeg, Tápián SE-Szergény 

14. forduló: november 13. 13.00 
CVMSE—Nárai, Vasvár-Kemenesalja, 
Szergény-Sárvári Vasas 

15. forduló: november 20. 13.00 
Gérce-CVMSE, Kemenesalja-
Egyházasrádóc, Nárai-S zergény 

* A főiskolások kérésére későbbi időpontban 
kerül sor a mérkőzésre. 

ATLÉTIKA 
Az általános iskolások hárompróba megyei 

döntőjén a leány csapatok sorrendje: 
1. Nádasdy (Sárvár) 1547 pont 
2. Eötvös (Celldömölk) 1406 pont 
3. Nyitra 1371 pont 
A fiúk Összetett csapatversenyében: 
1. Derkovits (Szombathely) 1382 pont 
2. Eötvös (Celldömölk) 1359 pont 
3. Nádasdy (Sárvár) 1304 pont 
A fiú egyéni összetett versenyben: 
l . Bori Gábor (Derkovits) 353 pont 

2. Kasper István (Béri, Kőszeg) 346 pont 
3. Kazári Attila (Eötvös) 309 pont 

TÁJFUTÁS 
Vas megye nyílt, rövid távú bajnokságán az 

alábbi kategóriákban nyertek jánosházi verseny
zők bajnoki címet: 

11 évesek - Horváth Pál 
13 évesek - Tóth László 
15 évesek - Elek Zoltán 
17 évesek - Rétfalvi Balázs 
35 évesek - Rétfalvi Lajos 

Celldömölk Város 
önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ. 
Szerkesztőség: 

Celldömölk, Szentháromság tér 1. 
Megjelent a BBT Sajtóügynökség 

(Tel.: 94^17-677) 
kiadásában. 

Szövegszerkesztés: 
SZÜV Typo-team, Szombathely. 

Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ. 
Nyomdai munkák: 

Szignatúra Kft., Szombathely. 
Felelős vezető: BALLÁ TIBOR. 
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