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Azokra emlékezünk,
^?
akik nem parancsra cselekedtek
zo

Az ünnepek ősidők óta szervesen illesz
kednek az ember és a társadalom minden
napi életrendjébe. A munkás, szürke hét
köznapok egyhangú ritmusát szakítják meg
ezek és hoznak bele felüdülést, fényt, mele
get, értelmet, szívet és érzelmeket ajzó órá
kat. Az egyháziak a liturgián át a lelket
emelik a transcendens világba, a tár
sadalmiak pedig a nép, a nemzet közössé
gének adnak alkalmat arra, hogy történel
mének sorsformálóira emlékezve tanulja
megbecsülni, értékelni a múltját és a jele
nét, s számot vethet mind a jelen, mind a
jövő problémáival. Ennek jegyében érezzük
ünnepnek október 23-át, legfiatalabb ünne
pünket, amely most sorolódik be nemzeti
megemlékezéseink közé.
Emlékünnep: a nemzeti élet történelmé
ben vérrel írt halottak napja. Még igazán
el nem olvasott írás, igazán meg nem tanult
tanítás. Lelket maró, szinte századonként
megismétlődő keserű törvény, mely így
hangzik: népünk, nemzetünk, a magyarság

ezen a földön, ahol előtte annyi nép
süllyedt el az örök halálba, csak úgy tudott
életben maradni, hogy korszakonként meg
semmisült és újjászületett. Történelmünk
útja tele van csodálatos sírokkal és a fel
támadás megismétlődő csodáival. És ez a
nagy temetkező, ez a véres leckét annyiszor
leíró, könnyen felejtő, világorkánban helyt
álló elárult nép itt van és él! És élni fog,
mert a magyarság kiválasztott és erre a
földre predesztinált nép, arra van hivatva,
hogy a reá kiszabott feladatot itt elvégezze.
Ez végzete, élete vágtató küzdelem, akár az
augsburgi réten táncolt a lova, akár a majtényt síkon hajtotta le szemfedőnek a kuruc
zászlót, akár a pusztulás tüzes ágyúiba ro
hant a mohácsi síkon, avagy Világosnál tör
te össze kardját, vagy Trianonban kötözték
pellengérre, akár zörgő acélszörnyek gép
fegyvereinek tüzes golyói martak a testébe.
Ide nem tudós értekezés kell, hanem aláza
tos csönd a lelkekben, mely hallgatja az ün
nep tanulságát!
Nádasdy Lajos

Meinl üzlet lesz a Kodály ABC

Á R A : 16,50

FORINT

Szarkaveszedelem

Lopózsák
a szoknya alatt
Megdöbbentő történettel fogadott a minap
Elekes Gyula, a Korona Üzletház vezetője.
Bolti tolvajt fogtak, akinek a táskájából csak
nem kétezer forint értékű lopott holmi került
elő. Az eset önmagában is felháborító, de kü
lönösen az a folytatás. Az ilyenkor szokásos
jegyzőkönyvezéshez készültek az áruház irodá
jában - természetesen tanúk jelenlétében -,
amikor a tolvaj nekiugrott az üzletház vezető
jének. Némi küzdelem után végül sikerült ki
tessékelni a nőt az épületből, de fél óra sem telt
bele, az illető újra ott termett, immár rendőri
segédlettel, s azt próbálta bizonygatni a hatóság
emberének, hogy megverték.
- Nem ez az első, s gyanítom, nem is az
utolsó ilyen eset - mondja Elekes Gyula. Azt már megszoktam, hogy rendszeresen
megfenyegetnek, de úgy látszik, a tettleges
ség sem idegen ezektől az emberektől. Mert
ugye mondanom sem kell, hogy a bolti lopás
sal gyanúsítható személyek köre nagyjából is
mert előttünk.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kisebbségi önkormányzatot
szeretnének a celli cigányok
A sajtóban a számos választási für között súlyponti szerepet kapott a
kisebbségi önkormányzati választások kérdése. Ezt az érintett nemzeti
ségek, illetve etnikai kisebbségek tagjainak kellett kezdeményezniük ok
tóber 17-ig. Erről kérdeztük Baranyai Attiláné dr. városi jegyzőt
- Érkezett ajánlás a kisebbségi önkormányzati választásokra?
— Igen, a minimálisan szükséges öt (5!) ajánlás beérkezett, így Cell
dömölkön a választási bizottság a helyi önkormányzati képviselő- és
polgármester-választással azonos napra, december 11-ére kitűzi a kisebb
ségi önkormányzati választást. Nálunk a cigány etnikai kisebbség kérte
a kitűzést.

(Folytatás a 2. oldalon)

Sugárzott a vagon
Szeptember közepe óta nélkülözni kénytelenek megszokott boltju
kat a Kodály lakótelep háziasszonyai. Az ABC-t ugyanis a Nyugatker
Rt.-től megvásárolta a Csemege Július Meinl, s jelenleg az átalakítási
munkálatok folynak. Pirosra mázolták az egész épületet, de ez senkit
ne tévesszen meg, továbbra is élelmiszerbolt marad, mégpedig disz
kont jellegű. Az átalakítás során az eladói tér is nagyobb lesz mintegy
20 négyzetméterrel. Ügy hírlik, az áruválaszték is szélesedik.
Értesüléseink szerint a bolt 14 dolgozója a helyén maradhat, nem
álik munkanélkülivé senki. Ha minden rendben lesz, november 8ától vehetik újra birtokukba a Kodály utcaiak az üzletet.
v
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Celldömölk nevét ismét a „szájára vette" az országos sajtó.
Legutóbb a paprikaügyben, most a „sugárzó" vagonnal összefüg
gésben jelentek meg írások a várost is említve. A tény mindössze
annyi, hogy egy vasúti kocsit visszaküldték az olasz hatóságok
a horvát-olasz határról amiatt, mert a vizsgálatakor a megenge
dettnél magasabb háttérszint-sugárzást mértek. A kocsit aztán
előbb Szombathelyre, később Celldömölkre vontatták, ahol elkü
lönítették. A jármű sugármentesítése ezen a héten megtörténik,
addig biztonságos körülmények között Őrzik. A sugárzás egyéb
ként senkire sem veszélyes ~ állítják a szakemberek.
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ni körzet és Mersevát. Számolha
tunk 7-8 jelölttel körzetenként, eh
hez hozzájönnek a polgármesterje
löltek, illetve a megyei közgyűlési
jelöltek, ez összességében azt je
lend, hogy mintegy 100 ajánlási ív
guk lesz az őket érintő kérdések
leellenőrzése lesz a feladat. Az
ben?
- Igen, de a részletekről majd az nem fordulhat elő, hogy egyvalaki
esetleges létrejöttük után szóljunk. ugyanazon személyt kétszer jelölt
- Térjünk át a települési önkor meg. Ez az egyik tevékenység.
Ezzel párhuzamosan készülnek a
mányzati választásokra. Az idö
előrehaladott, el fognak mindennel névjegyzékek, értesítések, az iga
zolások a máshol szavazás ügyé
készülni december 11-ig?
- Készen KELL lennünk. Az ben, s bonyolítjuk a titkos aján
országgyűlési képviselő-válasz lásokat is.
tásokra már felállt szavazat
Itt ragadnám meg az alkalmat,
számláló bizottságok fognak dol hogy helyesbítsek egy korábbi, a
gozni. A választási bizottság há
törvénytervezet szerinti közlést.
rom tagját az önkormányzat meg Az előzőektől eltérően nem 9, ha
választotta, az kiegészül a pártok nem 10 egyéni választókerüle
delegáltjaival. Azokat a bizottsá tünk maradt. A mandátumos he
gi tagokat, akik érdekeltté váltak lyek száma pedig nem 5, hanem
(hozzátartozójuk jelölt, vagy ők
7 lett, a már hatályba lépett jog
maguk indulnak a választáson) szabálynak megfelelően,
mások váltják fel.
A választások további fejlemé
- Mekkora teher mindez a bi nyeiről, minden fontos információ
zottságoknak, illetve a hivatali ap ról folyamatosan tájékoztatjuk a la
kosságot.
parátusnak?
Rozinán
- Nagyon komoly. Van tíz egyé

Kisebbségi önkormányzatot
szeretnének a celli cigányok
(Folytatásai

1. oldalról)

- Hogyan fog bonyolódni a vá
lasztás?
- Minden választópolgár plusz
egy szavazólapot kap a helyi ki
sebbségi önkormányzati képvise
lők választására.
- Kik kerülhetnek be a kisebb
ségi önkormányzatba?
- Azok, akik legalább száz ér
vényes szavazatot kaptak.
- Milyen lesz a kapcsolatrend
szer a kisebbségi önkormányzat
és a települési önkormányzat kö
zött?
- Pillanatnyilag annyit tudunk,
hogy a települési önkormányza
tokhoz hasonlóan szervezeti és
működési szabályzat szerint fog
nak dolgozni, s a települési Ön
kormányzat támogatásával gaz
dálkodnak.
- Várható, hogy esetleg javas
lattételi, illetve véleményezési jo

Vöröskeresztes
hírek
Kissomlyón október 22-én rendeztek, Dukán pe
dig október 29-én tartják a véradó ünnepséget. A
községek vezetői, a Vöröskereszt Celldömölk vá
rosi vezetősége és a celli kórház vérellátó állomá
sának képviselői köszöntötték, illetve köszöntik a
véradókat, s átadják a sokszoros donoroknak a k i 
tüntetéseket. Dukán 17, Kissomlyón 15 azoknak a
száma, akik eddig már több mint tízszer adtak vért.

sokan közülük harmincszoros véradói címmel is
büszkélkedhetnek.
A Vöröskereszt celli városi szervezete a helyi
általános iskolák vöröskeresztes társelnökeivel a
közelmúltban egyeztette az 1994/95-ös tanév prog
ramját. A fő témák továbbra is a következők:
egészséges életmód, csecsemőgondozás, elsőse
gélynyújtás. Ezekben a témakörökben iskolai tan
folyamokat, vetélkedőket szerveznek. A versenyek
legjobbjai városi, megyei, illetőleg országos dön
tőkön vehetnek részt.

Lopózsák a szoknya alatt
(Folytatás az I.

oldalról)

- Milyen gyakran fognak áruházi tolvajt?
- Most már úgy néz ki a dolog, hogy ami
kor akarunk, illetve amikor van időnk a gya
nús személyek megfigyelésére. Tisztában va
gyok vele, hogy az áruház dolgozóinak a fi
gyelmetlensége is közrejátszhat abban, ha el
szaporodnak a bolti lopások. Sajnos azonban
a kis létszám miatt nem jut mindig idő a meg
figyelésre. Ha viszont nem vagyunk biztosak
a dolgunkban, tehát nem láttuk egészen pon
tosan, hogy valaki fizetés nélkül akart kivinni
valamit az áruházból, találomra nem szoktunk
gyanús ítgatni.
- Gondolom, vezetnek statisztikát a tolvajok
ról...
- Szeptemberben nyolc bolti szarkát fogtunk,
fejenként átlagosan 336 forint értékű árut talál
tunk náluk. Látszólag ez nem nagy összeg, va
lószínűleg sokkal nagyobbra rúg az, amit sajnos
úgy vittek ki, hogy nem vettük észre. A minap
AXE krémek tűntek el egyik percről a másikra,
a kár 7700 forint. Nem tudom, más boltok ho
gyan küzdenek a tolvajok ellen, nálunk az utób
bi időben sajnos mindennapos problémát okoz
nak.

- Árulja el, milyen módszerrel szoktak pró
bálkozni a bolti szarkák?
- A legkülönfélébb helyekre rejtik el a lopott
árut. Van, aki a kosarába, ilyenkor általában
azzal szoktak védekezni, hogy az elcsent holmit
egy másik boltban vásárolták, de elfelejtették
bemutatni a kosarat a pénztárban, amikor betér
tek az üzletbe. Az persze még nem fordult elő,
hogy hitelt érdemlően bizonyították volna, más
boltból származik az áru. Sokan próbálkoznak
a ruhájukba rejtem a polcokról leemelt cikkeket,
ilyenkor is általában az vezet eredményre, ha
nevén nevezve keressük náluk a holmit. De
előfordult már olyan eset is, hogy az asszony a
sokrétegű szoknyájában úgynevezett lopózsákban akarta kivinni a cigarettát vagy a parfümöt.
Nem véletlenül kérjük a vásárlóinktól, hogy be
jövetelkor mutassák be a táskájukat a pénztár
ban. Ez talán kellemetlen, elnézést kérünk érte
mindazoktól, akiknek a becsületességéhez nem
fér kétség, de ez nem mostani, hanem régen
elfogadott szabály.
- Mi történik, ha valakit tetten érnek?
- Meg kell várnunk, amíg kimegy az üzlet
házból, hiszen mindaddig nem tolvaj, amíg a
pénztárat fizetés nélkül el nem hagyta. Azután

Választási
hirdetések
a december 8-ai
lapban
Az Új Kemenesalja szerkesz
tősége a december 11-ei helyha
tósági választások előtti utolsó
lapszámában ingyenes bemutat
kozási lehetőséget kínál a celldö
mölki polgármester-jelölteknek.
Az egyenlő esélyek miatt ennek
terjedelmét 2,5 gépelt oldalban
(plusz fénykép) határoztuk meg.
A 2,5 gépelt oldal soronként 60
betűleütéssel maximum 75 sort
jelent.
A képviselő-jelöltek száma a
városban feltehetően meghaladja
az ötvenet, így az újság arra saj
nos nem vállalkozhat, hogy szá
mukra is ingyenessé tegye a be
mutatkozás lehetőségét. Térítés
ellenében természetesen korlát
lan terjedelemben közölhetik
választási politikai hirdetései
ket. A hirdetés díja áfa nélkül:
egész oldal 10 000 forint, fél
oldal 5000 forint, negyed oldal
2500 forint.
Kérjük az érintetteket, hogy
az újságba szánt anyagokat leg
később november 20-áig juttas
sák el a Celldömölki Polgár
mesteri Hivatalba Molnár Gá-

Mai

felszólítjuk, jöjjön be az irodába. Van, aki ilyen
kor önként átadja az elcsent árut, de gyakori,
hogy egyesek a végsőkig próbálnak tagadni.
Ilyen esetekben következik a motozás, amit ter
mészetesen azonos nemű személy végez el a
bolt részéről. Azután tanúk jelenlétében elké
szítjük a jegyzőkönyvet, amelynek alapján meg
történik a feljelentés. Az államigazgatási eljá
rást az önkormányzat folytatja le, a bírságot is
ők szabják ki. A rendőrség általában csak akkor
foglalkozik az üggyel, ha az illetőnek egyéb
elszámolnivalója is van.
- Nem segítene, ha a rend őrei gyakrabban
megfordulnának az üzletházban?
- Minden bizonnyal. Azt már kitapasztaltuk,
hogy ha itt van egy rendőr, messze elkerülnek
bennünket a szarkák. Persze vannak olyan meg
szállott - nem tudok jobb szót - tolvajok is,
akikben valószínűleg valamilyen lopási kény
szer munkál. Akor is leveszik a polcról és el
rejtik a doboz cigarettát a ruhájukban, ha tudják,
hogy figyeljük őket.
- Az elmondottakból úgy tűnik, hosszabb tá
von be kell rendezkedniük a tolvajok ellen...
- Sajnos így van. Megszigorítottuk az ellenŐrzéseket, amiért szintén elnézést és megértést
kérünk a becsületes állampolgároktól. Nem te
hetünk egyebet, jobban figyelünk a gyanús sze
mélyekre.
B-
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Aranyforint az AB-AEGON-tól
Az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt.
Észak-dunántúli Területi Igazgatóságának veze
tői, remélik, hogy az október elején bevezetett,
Aranyforint elnevezésű első életbiztosítási ho
zamjegy egy szélesebb társadalmi réteg körében
arat majd sikert. Mint Csempész Tibor üzleü
főelőadó elmondta, igaz, sokaknak sajnos gon
dot okoz a néhány száz forintos lakás- vagy
egyéb biztosítás díjának fizetése is, ugyanakkor
vannak olyan rétegek, amelyek igényelnek egy
olyan életbiztosítási és egyben befektetési for
mát, ami.azt feltételezi, hogy havonta 3-5 ezer,
esetleg ennél is több forintot meg tudnak taka
rítani erre a célra. Az Aranyforintot bemutató
szombathelyi sajtótájékoztató, ahová az Űj Ke
menesalja szerkesztőjét is meghívták, jó alka
lom volt arra is, hogy bemutassák az AEGON
csoportot, amely az idén Ünnepli fennállásának
150. évfordulóját A csoport egyébként a világ
ü'z legnagyobb biztosítójának egyike.
De térjünk vissza az Aranyforinthoz, amely
a maga nemében szintén egy befektetési lehe
tőség, élet- és balesetbiztosítással egybekötve.
Aki ezt választja, megteheti, hogy akár rend

szeresen, havi befizetés formájában, akár
egy összegben teljesítse a befizetéseit, A befek
tetések után elért kamatokat naponta számítják.
A biztosított vagy befektető által meghatározott
időtartamra szól a takarékosság, három, négy
vagy öt év után a befizetések kamatos kamatok
kal növelt összegét fizeti vissza a biztosító. Egy
példa: ha valaki havi 2500 forint befizetését vál
lalta volna mondjuk 1989. január l-jén, 1993
végén 265 362 forintot kapott volna kézhez. A
biztosított esetleges halála esetén az addig be
fizetett pénz kamatos kamatokkal növelt össze
gét fizetik ki a kedvezményezett részére, míg
baleseti halál esetén a felhalmozott tőke kétsze
rese a kifizetendő összeg. Ily módon élet- és
balesetbiztosításként funkcionál a hozamjegy.
Az új befektetési forma napi kamatozással ma
bruttó 28 százalék hozamú. A hozamokról ne
gyedévente adnak tájékoztatást, ez tehát a pénz
piaci események hatására alakul. Az első élet
biztosítási hozamjegy - mint ezt többen is han
goztatták - valószínűleg a variálhatósága miatt
lesz népszerű. Olyan ez, mint a hab az AEGON
-L
születésnapi tortáján.
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Ruházati osztályunkon keresse
őszi-téli
konfekcióáruinkat!
Jó minőség - kedvező ár.
FIGYELJE ÁRAINKAT VÁSÁROLJA ÁRUINKAT!
2. O b ' f

Véradási
hírek
Értesítjük Celldömölk város és
a városkörnyék községeinek la
kosságál, minden kedves vér
adónkat, hogy mindazok, akik a
szervezett véradónapokon nem
tudnak részt venni, vagy ezeken
kívül kívánják a celldömölki kór
házban folyó gyógyító munkát
véradásukkal segíteni, minden
héten csütörtökön 8-tól 15-ig a
kórház vértranszfúziós állomá
sán adhatnak vért.
VÉRADÁS LESZ
November 10-én Dukán a
kultúrházban 15-től 17 óráig,
Kissomlyón a kultúrházban
17.30-tól 19 óráig,
November 11-én Nagysimonyiban a kultúrházban 14-től 17
óráig.

Decemberben ismét

Uj Kemenesalja
falinaptár
Az Űj Kemenesalja szerkesz
tősége tavaly decemberben a ha
gyományteremtés szándékával
jelentette meg első ízben a lap
falinaptárát. Az idén is hasonló
megfontolásból kezdünk a mun
kához, reméljük, olvasóink Örö
mére. Csakúgy, mint a tavalyi, az
1995-re szóló falinaptár is ingye
nes lesz, a költségeket a hirdetési
bevételekből fedezzük. Akik azt
szeretnék, hogy vállalkozásuk,
szolgáltatásuk reklámja egész
évben szem előtt legyen a celli és
a városkörnyéki lakásokban, tölt
sék ki a mellékelt jelentkezési la
pot és küldjék el a következő
címre:
Pannonpress
Kft.,
Szombathely, Pf.: 293 (9701).

RENAULT
ÉLMÉNY VELE ÉLNI

0 MEGKÉRDEZTÜK I
• VÁLASZOLTAK I
Hol tart az önkormányzati bérlakások
értékesítésének előkészítése?
Az önkormányzat 10/1944. (V. 4.) sz.
rendelete foglalkozik az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és nem lakások
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésé
vel. Az önkormányzat ennek alapján több
mint 500 lakást ajánlott fel megvételre.
Pályázat elnyerése után a Dunaholding
City Menedzser Kft. végezte el a lakások
műszaki állapotának felmérését. Az álta
luk tett árajánlatot a képviselő-testület
október 12-ei ülésén elfogadta.
Október végére, november elejére vár
ható a társasház alapító okiratok ismerte
tése az érdekeltekkel. Ekkor teszik meg a
benyújtott vételi szándékokra az árajánla
tot is.
A szerződések megkötésére előrelátha
tólag november végén, december elején
kerülhet sor.
Völgy] LászJó

Szenzáció!
Árcsökkentés!
Twingo: 995 000 Ft-tól
Clio: 1 150 000 Ft-tól
R19: 1 330 000 Ft-tól

MOLNÁR & MOLNÁR K F T .
9500 CeUdömölk, Tó u. 2.
Tel/Fax: 06/60/376-416
A három színben készülő naptárra október 31-éig várjuk a hirdetők
jelentkezését. Kétféle méretben lehet hirdetni:
Névjegykártya méret
5000 forint + ÁFA
Kétszeres névjegykártya méret
8000 forint + ÁFA
Ne feledjék, decemberben ismét Új Kemenesalja falinaptár!

JELENTKEZESI LAP
Alulírott (cég neve)
jelentkezem az Üj Kemenesalja 1995. évi falinaptárára
méretű hirdetésemmel. Kérem, hogy munkatársuk keressen fel
az alábbi címen:

Dátum:

Aláírás:
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Celldömölk

történetének
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élő lexikona

Születésnapi beszélgetés Horváth Lajos díszpolgárral
Településünk köztiszteletben álló
díszpolgárának, Horváth Lajosnak né
hány nap múlva lesz a 82. szüle
tésnapja. A szülőföldtől, az ősi X I . szá
zadi várispánság nyomát örzö Kara
kótól a harmadik évezred küszöbéig
ívelő életpályáról kértük rövid szám
vetésre e magánünnep ürügyén Cell
dömölk X X . századi történetének élő
lexikonát, aki fejében hordja az ada
tokat és a szívébe zárja őket...
- Mit jelent az Ön számára a gyémánt
diploma és a díszpolgári oklevél?
- Nem hiszem, hogy gondolkodó ember
élhet e világon az élet értelmén való eltűnő
dés nélkül. A magamfajta kisemberre most
különösen ráfér az ilyen számvetés. Az utób
bi hetekben olyan eseményeket élhettem át,
amelyek egyrészt a múló időre figyelmeztet
tek, másrészt - megítélésem szerint - közéleti
munkásságom túlértékelését jelezték.
- Lépjünk egy kicsit vissza a múltba! Mi
lyen volt gyermek- és ifjúkora?
- Horváth Gábor és Kelemen Erzsébet
gyermekeként 1912. november elsején szü
lettem Karakőn. Csecsemőként lettem jános
házi lakos, ahol szabómester apám önállóso
dott. Nem sokáig szorgoskodhatott azonban
a szakmájában, mert a háború közbeszólt és
1918 májusában hősi halottként lett annak
áldozata. Édesanyáin második házassága kétévi özvegység után - bizonyos kárpótlást
adott számomra a sorstól. Férje nekem nem
mostohám, hanem sokkal inkább értem sokat
áldozó nevelőapám lett. A húszas évek végén
nem könnyű feladatra vállalkoztak a tanítta
tásommal, de megtették. Hála érte! 1929 és
1934 között az Esztergomi Érseki Római Ka
tolikus Tanítóképző diákja voltam: az intézet
sokoldalú és színvonalas képzése révén jól
felvértezett a népoktatói pályára. Akkoriban
a sok állástalan pedagógus miatt csak 3 év
várakozási idő után lehetett a pályára lépni.
Ez idő alatt a szülői ház szabóságában kita
nultam a mesterséget, sőt, később a segédle
velet is megszereztem, hogy az ipariskolában
szakoktatói fokon tudjak tanítani. Ha már a
végzettségemnél tartok: először a magyar
történelem-ének szaktanítói vizsgát tettem le
Egerben, majd tanári képesítést Pécsett, a ta
nárképző főiskolán szereztem magyar-törté
nelem szakon. 1937. március elsején a kato
likus fiúiskolában ideiglenes helyettesítéssel
bízott meg az iskolaszék. Ez a másodkántori
és tanítói megbízatás hat hónapra szólt. Sze
rencsém volt, mert ezen év szeptemberében
kéttucatnyi pályázó közül, Uhlár Gyula igaz
gató asszisztálása révén engem választottak
meg az állásra. Ekkor lettem véglegesen cell
dömölki polgár. A tanítói munka velejárója
volt - hetenkénti váltással - a kántori teendők
ellátása, ami 1950. augusztus 31-i lemondá
somig szervesen hozzátartozott a munkám
hoz. Az 1948-as államosítás után szervezett

fiúiskola (a mai Gáyer elődje) tantestületének
lettem a tagja 1959-ig, közben kétszer
(1950/51-ben és 1958/59-ben) magyar-törté
nelem szakos megyei szakfelügyelőként is te
vékenykedtem. Az 1959/60-as tanévtől 9
éven át a korábbi leányiskola (a mai Eötvös)
igazgatója voltam. 1957-től egyben az ipar
iskola megbízott igazgatójaként is működ
tem, a tanintézet 1968 szeptemberében tör
tént önállósulásával pedig lemondtam leány
iskolái igazgatói állásomról, hogy teljes erő
bedobással dolgozhassak az ipariskola meg
felelő elhelyezéséért. Nyugdíjba menetele
mig, 1975. március l-ig végeztem ezt a mun
kát, amelynek megítélése nem az én fel
adatom. A teljes pedagógiai körkép érdeké

ben megemlítem, hogy a ,Munkacsoport Ze
neiskola" ügyének is lelkes támogatója vol
tam, és itt is tanítottam - főként a zenei óvo
dában - néhány évet, valamint kisegítőként
1951/52-ben egy félévet a gimnáziumban is
óraadóskodtam.
- Életének a pedagógiai munka mellett a
kulturális tevékenység volt a másik fő meg
határozója. Mit említene meg e területről?
- A tanítás pályakezdésem idején termé
szetes módon kapcsolódott az egyesületi élet
ben való részvételhez. Idekerülésem után a
Katolikus Legényegylet világi elnöke és
énekkarának vezetője lettem. Hetente legény
esteket rendeztünk, amelyek az „emberfor
málás műhelyei" voltak, és a műkedvelő szín
játszástól a sportig (teke, asztalitenisz stb.)
gazdag programot kínáltak az önképzőköri
jellegű egyletben. M i szerveztük minden év
március idusán a Virághalmy-ünnepélyeket,
és e szerveződés keretein belül jött létre a
Kapisztrán János Cserkészcsapat is, amely
nek vezetőségi tagja lehettem. A helyi nép
művelés irányítását 1938-ban vettem át Sz.
Csorba Tibortól: az összes vallásos, társa
dalmi, kulturális és vasutas egyesület kere
tében évente ismétlődően rendezett előadá
sok szervezése volt a feladatom Megemlí
tem, hogy a Katolikus Körben (amely 1933tól 1949-ig működött) vasárnap délutánon
ként színvonalas ismeretterjesztés folyt. En
nek kebelében alakult meg a Római Katoli

kus Szalonzenekar 1936-ban, s amelynek
1949-es feloszlatása után belőle jött létre a
Neszményi Gyula és Török Gyula neve által
fémjelzett Orvosok Szakszervezetének Zene
kara, ahol először merült fel a .Munkacsoport
Zeneiskola" gondolata. A háború után 1949ig még működhetett a Katolikus Legényegyleti Csoport, és a helyi, valamint a járási sza
badművelődés ügyvezetőjeként ténykedtem
1950. augusztusi lemondásomig.
- A hitélet kereteinek beszükítésével ez az
időpont bizonyára nem véletlen, hiszen addig
vallásos iskolában tanított és vallásos jellegű
egyesületekben munkálkodott...
- Az ember belső világa, lelki élete egyik
napról a másikra nem változhat. A felvetett
gondolatra 1955 júniusában kelt minősíté
semből vett idézettel válaszolok: „Politikai
magatartása: képzettsége jó, fel is tudja hasz
nálni a nevelés területén, de nem oly kemény,
harcias kiállású, mint azt képzettsége meg
kívánná. Nem tud teljesen szakítani a régi
nevelés maradványaival. Különösen vonat
kozik ez vallásos érzületére..." Úgy gondo
lom, hogy ehhez nem kell kommentár...
- A közéleti szerepvállalás mellett ejtsünk
néhány szót a magánélet alakulásáról!
- 1940. május 26-án kötöttem házasságot
Perendy Margittal: Jánosházán esketett össze
bennünket Jándi Bernardin dömölki apát. A
közéleti tevékenység áldozatkész, kora haj
naltól késő estig tartó munkát követelt, és
feleségemre hárult a gyermekeink nevelésé
nek nagy része. Két leányom tanár lett - idős
koromban ők és unokáim megkülönböztetett
szeretettel, sok örömmel ajándékoznak meg.
- Ön ma is lapunk, az Új Kemenesalja
szerkesztőbizottságának tagja, és személye
összeköti az újságot a század első felének he
lyi sajtójával.
- 1942 őszén vetődött fel az a gondolat,
hogy a Katolikus Kör vegye meg a Keme
nesalja kiadói jogát Dinkgreve Nándortól 10
ezer pengőért, amit végül 1943 júniusáig f i 
zettek ki. Az év első felében már érezhető
volt a tulajdonosváltás okozta tartalmi meg
újulás. November 23-án lettem felelős szer
kesztő, és november 27-én szerkesztettem el
ső ízben a Kemenesalját. A lapban (-th, -s)
jelzéssel írtam alá cikkeimet. 1944 decem
berében be kellett vonulnom és hadifogsá
gom után, 1946 tavaszán kezdtem újra dol
gozni, de az újság számai 1945 márciusáig
még a nevem alatt jelentek meg...
- Publicisztikai munkásságának szerves
részét képezi a honismeretihelytörténet téma
köre.
- Alapos forrásgyűjtésre alapozódnak a ta
nulmányaim, hiszen tematikusán kijegyzetel
tem a 100 éves celli sajtó írásait, feltártam
az iskolák irattárait az államosításig. Azért
addig, mert utána már minden okmány
könnyebben hozzáférhető. Számos kézirat
ban írtam meg az iskolák, egyesületek törté
netét és más művelődéstörténeti témákat
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Rengeteg középiskolásnak, és legalább ne
gyedszáz főiskolásnak, egyetemistának ad
tam gazdag forrásanyagot szakdolgozatuk
hoz. Eletem történetét ernlékiratszerűen több
vaskos kézirat őrzi Egy népfia néptanító a
Marcal-tájról címmel.
- Mit üzenne életünk mai alakítóinak?
• - Nyolc évtized után a költő szavai idé
ződnek bennem: „Az életet már megjártam,
többnyire csak gyalog jártam..." Tapasz
talatom szerint a szeretet vágya életünk ál

Életet az
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Vers és dallam
Németh László két évvel eze
lőtt ismerkedett meg az I . Sz.
Idősek Klubjával, és azóta rend
szeres látogatója az intézmény
nek. Pedagógus lévén egyre in
kább formát adott az alkalmi ta
lálkozásoknak, és mára kulturális
vonatkozásban ezek vezetőjévé
lett. Két-három hetente ismétlő
dő összejöveteleiken a közös dalolást tangóharmonikával kísérte
és tette még hangulatosabbá. Egy
esztendővel ezelőtt kisebb elekt
romos szintetizátort vásárolt a
klub vezetősége, és megalakítot
ták a klub dalkörét. A közös szó
rakozásokon 25-30 személy
mindig részt szokott venni, és t i 
zenöten színpadi szereplést is
vállaltak közülük, miután bene
veztek a Vas megyei „Idősek ki
mit tud"-jára. A szeptember 24-i
szombathelyi elődöntőből beju
tottak a megyei döntőbe, ahol kö
zönségsikert arattak. Szeptember
30-án a Kemenesaljái Művelő
dési Központban léptek fel, ahol
az idősek napi rendezvényen
megzenésített
Petőfi-verseket,
magyamótákat, csárdásokat és
régi táncdalokat adtak elő. Leg
főbb céljuk a nézőtéren lévő 300
idős ember dalra fakasztása volt,

Csoportkép a dalkörről

kal, önzetlenül dolgozóknak. Ha vezetők, ak
kor nekik különösen, mert irányítani sohasem
könnyű feladat Az ok érthető: emberek va
gyunk...
- Köszönöm a beszélgetést.

landó kísérője, ugyanakkor gyengeségeink
gyakran tartanak távol bennünket másoktól.
Mindez akadályozza azt, hogy mindennapja
inkban érezhessük a haza, az otthon melegét.
A másokra szabott szigorú mértéket önma
gunkkal szemben is alkalmazni kell, de önér
zetünk és önbecsülésünk ennek fordítottját is
megkívánja. Azokkal szemben is legyen szi
gorú a mércénk, akik többnyire nem „gyalog"
járnak. Ne alázzuk meg magunkat a magas
pozíciókban „trónolók" előtt, de adjunk meg
minden tiszteletet a közösségért jó szándék

ez sikerült is, hiszen bekapcso
lódtak a közös éneklésbe.
Ezen az esten egyik klubtár
suk, a 76 esztendős Takácsné
Gaál Eszter - a hallgatóság tet
szését kiváltva - saját versei kö
zül négyet mondott el. 13 éves
korától napjainkig fáradhatatla
nul úja költeményeit, amelyek
száma az idők folyamán 1600-ra
duzzadt. A szereplés visszhangja
nyomán megerősödött az a ko
rábban fogant ötlet, hogy a ver
seket meg kellene jelentemi. A
200 példányra tervezett, várható
an karácsonyi megjelenésű kötet
hez az érdeklődők 200 forintért
és csak előjegyzéssel juthatnak
hozzá. Az igénylők száma már
eddig jócskán meghaladta a szá
zat, a további vásárolni szándé
kozók igényeiket az Idősek Ott
hona vezetőjénél, Kovács D. Ferencnénél jelezhetik, aki az idő
sek mindenfajta kulturális kezde
ményezését lelkesen támogatja.
Az értékesítés árából a költségek
egy része megtérülhet, és az intaházai gazdasági igazgató, Limpár József is rendkívül kedvez
ményes nyomdai előállítási árra
tett ígéretet. A napközi otthon és
a klub vezetősége örülne, ha

.

.

Németh Tibor. Fotó: Völgyi

Horváth Lajosnak születésnapja al
kalmából lapunk olvasói nevében a
megőrzött szellemi frissesség mellé Jó
egészséget kívánunk!

.

.
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KEMENESALJA MÁSODIK HAZAM
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A verseskötet borítóterve

Minden
bortermő hegynek
akad
Durbints sógora
ö az, aki megmondja - már
mint az igazságot, ö az a sze
mély, aki emlékezetbe gyűjti a
néphagyományt,
mondókákat,
tréfákat és intelmeket oszt szá
munkra. Nekünk is számos
DUBRINTS sógorunk van a he
gyen. Mondják, mesélik: ho
gyan keressük a mértéket a pin
cében, mert ha nem tatáljuk,
iszunk mértéktelenül.
Vagy
hogy a fehér bort tisztán sze
retjük, a pirosat piszkosul. To
vábbá: Az öreg ül a pince előtt
szomorkodva. Arra megy a fia
tal gazda és megkéri: szívjál fi
am egy kis bort, mert én nem
tudok. Szívesen, melyik hordó
ból. Mindegy, csak szívjál.
Fogván a lopót, próbál szívni,
egyikből, másikból, de nem si
keredik neki. Mondja, hát nem
tudok szívni papa, mert üresek
a hordók. No látod fiam, így az
öreg, ezért nem tudtam én sem.

Celldömölkről és környékéről tá
mogatókat találnának a kötethez,
akik természetesen a könyv lapj ain megemlítésre kerülnek. Már
is segítségükre van a gépelési
munkában a celli polgármesteri
hivatal, ahol térítésmentesen ké
szítik a nyomdába kerülő szöve
get. (A versek válogatása és
,nyers legépelése" Németh Lász
ló érdeme.) íme ízelítőként né
hány sor az 1968. április 17-i dáDubrints sógor feljegyezte a
tumozású Kedves ismeretlen cí
hegyi gyászt is. Mondják, meg
mű költeményből:
halt szegény barátunk, kár volt
Mert talán kár volna,
ha ez a sok „firka"
érte, de nagyobb baj, hogy mi
velem együtt eltűnne egy
lesz a szép hordóival! Számos
feneketlen sírba.
ilyen történet van feljegyezve az
Hisz kedvesek, szépek,
emlékezetben, a Dubrints sógor
az igazat mondják.
naplójában.
Végezetül: Ho
Egy asszonynak az életét
gyan kell igazi fröccsöt csinál
koszorúba fonják.
A karcsú kötet borítóját Pata ni? Látom, mondja az egyik em
ki Márton nyugdíjas tanár ter ber a másiknak, nem tudsz
vezte és rajzolta: hűen tükrözi az fröccsöt csinálni. Hogy-hogy
őrség és Kemenesalja kapcsola nem tudok? - így ő. Azért, mert
tát, ugyanis a szerző Kerca köz először a bort öntőd a pohárba,
ségben született s csak később te majd a szódát ereszted. Ez a hi
lepedett meg Celldömölkön. A ba. Fordítva kell, először a szó
kötet körül bábáskodóknak titkos dát, aztán a bort, mert a szó
reményük, hogy jövőre esetleg
davíz ezáltal csak javul. Fordí
újabb válogatás láthat napvilágot
tott esetben a bor csak romlik.
Takács néni verseiből...
Németh T .
D. J.
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Belső béke nélkül boldogtalan az ember

Orvos és festő a Somló remetéje
„Köszöntöm a hozzám érkező földi vándor¬ reggeli imádságként elszavaltam Fohászkodás
társakat! Mini a Somló remetéje és alkotója, című versét. Az enyi erdő volt álmaim birodal
szeretném a színek szimfóniáján megmutatni az ma, ezért vettem fel — már felnőtt fejjel - az
Isten szépségét, hogy zaklatott lelketek megnyu Enyi nevet. 1940-ben kezdtem orvosi tanul
godjon. Az alkotás nagy lelki koncentrációt igé mányaimat a Magyar Királyi Pázmány Péter
nyel! Ha sorozatban 5-5 percre is kilendítetek Tudományegyetem orvosi karán. A háború be
- nehéz visszaállni! Ezért nagyon szépen kérlek fejezése Halléban ért, itt szereztem meg végül a
benneteket, hogy szeretetetekkel 16 óra után diplomát. Mivel németül, angolul egyaránt jól
ajándékozzatok meg! Az ország távolabbi pont beszéltem, felvetődött az Egyesült Államokba
távozás lehetősége. Am az utolsó percben meg
jairól érkezők kivételt képeznek!"
jelent
előttem a szülőföldem, az enyi erdő, Ber
Az idézet arról a kézzel festette táblácskáról
való, amellyel a Somló lábánál megbúvó, fából zsenyi. Képtelen voltam elárulni a hazámat, a
ácsolt, nádtetejű hajlékba betérő látogatókat barátaimat.
fogadja Koperniczky dr. Enyí István orvos,
- Sohasem bánta meg a döntését? Külföldön
impresszionista festő.
valószínűleg jóval kevesebb ártó szándékkal ta
- Soha nem bánta meg, hogy elvonult a világ lálta volna magát szemben...
zajától? Nem fáj néha a magány?
- Tény, hogy a háború után szomorú, kilátás
- A látszat ellenére nem vagyok magányos, talan évek vártak ránk. Édesapámat osztály
hiszen rengeteg látogató keres fel naponta. Tu idegennek tekintették, orvosi diplomámat nem
lajdonképpen ezért tettem ki egy sorompót, s azt ismerték el, egyszóval minden kapu bezá
a táblát, mellyel jövetelekor találkozott. Szere rult előttünk. 1955-ig az enyi erdőn dolgoztam
tem a társaságot, a barátokat, ám vannak olyan famunkásként, majd baráti segítséggel - a dobai
ihletett pillanatok, amelyekhez kifejezetten TBC-s szanatóriumba kerültem röntgenasszisz
tensként. Ma úgy látom: a szenvedések korsza
egyedüllétre van szükség.
- Hogyan telik egy napja a somlói remetesé ka sem telt el hiába, hiszen ez a tíz év formálta
ki bennem - a maga könyörtelenségével - az
gében?
- Csendesen, békésen, harmóniában a termé
szettel. Horatius azt írta egy művében: ,3oldog
ember az, aki távol a világ zajától földet művel
és szőlőt gondoz." Természetes környezetem
ben az egyszerűt, a mindennapit szeretném mű
vészi köntösbe öltöztetni. Képtelen vagyok el
szakadni Kemenesaljától, Vas megyétől. Min
den reggel végigsimogatom szemeimmel a tájat:
a Sághegyet, Izsákfát, a szelíd lankákat. Szá
momra nincs ennél fennségesebb látvány, ezért
soha nem vágytam arra, hogy külföldön éljek.
- Pedig - ha jói tudom - bőségesen lett volna
erre alkalma. Mondják: élete legalább annyira
kalandos, mint művészi pályafutása...
- A Bakony rengetegében, Járiföld pusztán
születtem, ahol édesapám a pannonhalmi bencés
rend vezető gazdatisztjeként dolgozott. Néhány
év múlva Izsákfára kerültem. Itt szívtam ma
gamba a föld, s a táj szeretetét. Gimnazista diák
ként minden hajnalban átlovagoltam az enyi er
dőn keresztül Egyházashetyére. Megálltam a
nagy költő, Berzsenyi Dániel szülőháza előtt, s

KORONA^ÜZLETHAZ
CELLDÖMÖLK,

Széchenyi

u . 1.

Országos ö s z i Áfész-napok október 31-től november 5-ig
Üzletházunk engedményes ajánlata:
115 Ft helyett
Deíma margarin (500 g-os)
Rama margarin (500 g-os)
122 Ft helyett
Lajta vegyes savanyúság (5/1 -es)
270 Ft helyen
Háztartási keksz (250 g-os)
52 Ft helyett
Africana csokoládé
61 Ft helyett
Delikát 8 ételízesítő
111 Ft helyett
Olympos citromlé (1 1)
108 Ft helyett
Pepsi Cola (2 1)
121 Ft helyeu
Tomi sztár (2,4 kg)
549 Ft helyett
Egészségügyi papír (4 tekercs)
72 Ft helyett
Egyéb áruk, amíg a készlet tart.
AKI NÁLUNK VÁSÁROL, NEM CSALÓDIK!

89 Ft
95 Ft
199 Ft
41 Ft
46 Ft
82 Ft
77 Ft
88 Ft
430 Ft
58 Ft

alkotót. A nélkülözésben, a megaláztatásokban
Isten kezét látom, ö adott erőt, hogy az élet
mélységeiben is képes legyek meglelni a felol
dódást, a kivezető utat.
- Mikor határozta el, hogy alkotásaival a
nagyközönség elé lép?
- Sohasem magamnak alkottam, hiszen a mű
vészet nem öncélú. Mindig élt benenm az a fajta
kitárulkozási vágy, amelyet talán Ady Endre fo
galmazott meg legszebben, amikor világgá só
hajtotta: „Szeretném magam megmutatni, hogy
látva lássanak." Először mégis csak 1973-ban,
Celldömölkön, Dala József barátom segítségé
vel mutatkoztam be. A bemutatkozót még szá
mos tárlat követte, bár meg kell jegyeznem:
számtalan akadályon kellett keresztülverekedni
magam. Igaza volt Krisztusnak, amikor azt állí
totta: „Senki sem lehet próféta a saját hazájá
ban."
- Utolsó mondata fájdalomról, keserűségről
árulkodik. Barátai, ismerősei mégis vidám, op
timista embernek ismerik. Honnan meríti az
energiáit?
- A természetből, annak varázsos csendjéből,
az alkotás öröméből. A csend szerelmese va
gyok. Arra szeretném rádöbbenteni a minden
napok forgatagában elvesző emberiséget, hogy
fedezzék fel a csendet, hiszen csak így lesznek
képesek megteremteni lelkükben a harmóniát.
Belső béke nélkül boldogtalan az ember.

^ O t e

Kiss Veronika

Jfbgató

L E G Y E N A VENDÉGÜNK!
Családi rendezvények,
esküvők,
vállalati
összejövetelek
szervezését,
lebonyolítását
vállaljuk.
Telefon: Celldömölk 14.
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Osztrák és magyar

résztvevőkkel

Motocrosspályát avattak
Alsóságon
Jelentős esemény volt október
15-16-án Alsóságon. Kétnapos
rendezvény keretében avatta fel
a Motorsport Centrum Kereske
delmi és Szolgáltató Kft. a volt
homokbánya területén a már
meglévő, de a közelmúltban
nemzetközi versenyek lebonyolí
tására is alkalmassá alakított mo
tocrosspályát. Az előkészítő
munkákban és a lebonyolításban

jelentős szerepe volt Deé Zoltán
ügyvezetőnek és két osztrák tár
sának, Rudolf Etgnlernek és
Stefan Popovlchnak.
Az első napon rendhagyó
sportnapot rendeztek elsősorban
gyermekeknek, az osztrák társ
jóvoltából sok-sok ajándékkal.
Volt labdarúgó-mérkőzés is az
Alsósági SE vezetősége és az
osztrák motocross versenyzők
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között, amelyen a vendéglátók
győzedelmeskedtek.
Másnap osztrák és magyar
versenyzők részvételével került
sor Sághegy Kupa néven a mo
tocross viadalra, amelyen a kü
lönböző kategóriákban 68 ver
senyző ült nyeregbe. (Az ered
mények a sportrovatban olvasha
tók.)
Elindult tehát valami, ami hi

ányt pótol, hiszen a technikai
sportok kedvelőinek legtöbbször
száz vagy több száz kilométert
kellett utazniok, hogy kedvenc
szórakozásuknak hódolhassanak.
Reméljük, ez a verseny egy
hosszú, sikeres sorozat kezdete,
ami rangos eseménnyé növi ki
magát a motorsport szerel
meseinek nagy örömére.
Völgyi L .

o^l

Időjárásjelentés a múltból

Vadkender-tenger

Olyan, mint az időjárás, mondják némely személyekre, akik gyak
ran változtatják a véleményüket, vagyis kiismerhetetlenek. Az idei
forró napok, no meg a korán jött hideg okozott fejtörést a gazdálkodó
embereknek, hogyan és miként tervezzék meg a betakarítási mun
kákat. A kialakult időjárás okairól többféle elmélet lát napvilágot
tudós emberektől. Bizonyára úgyis van, ahogy ők állítják, üvegház
hatás, környezetszennyezés stb. Csak az a kérdés, 140 évvel ezelőtt
mi okozhatott rendkívüli időjárást, olyat, amit az utókor számára
figyelmeztetésnek szánva lejegyeztek.
Az 1855-ös esztendő kemény téllel indult, amolyan farkasordító
volt a hideg. A hasonlat itt helytálló, mert az elszaporodott farkasok
tömegesen látogatták a falvakat. A farsang lehangolt, új házasuló
fölöttébb kevés volt. Az ifjak 22 év alatt nősülni tiltattak. Február:
havazás, utóbb esőzés, majd rögtön olvadás, árvizek pusztítottak.
Március: árvizek. Április: sanyarú tavasz, egész hó folyamán száraz
ság szüntelen hideg széllel. Május: szárazság, hideg, folyamatos sze
lek, újból fűteni kellett. Június: gyakori esők, emberemlékezetet meg
haladó jégverés. Száraz hőség, majd tartós, hideg szelek. Július: hő
ség, jégeső, hűvös, nyárellenes napok. Augusztus: az első napokban
rekkenő hőség, később hideg, felhős szelek. A sanyarú tavasz miatt
kevés a gyümölcs. Szeptember: hűvös, felváltva meleggel, utóbb zord
széllel. Október: Kies őszi napok, a szárazság miatt a kutak kiapadtak.
November: köd, fagyok. December: korai tél és mérges. Ez az év
bővelkedett a pusztításban: árvíz, jégeső, felhőszakadás, tűzvész, mar
hadögvész és kolera sűrűn ostromolta a haza majdnem minden te
rületét.
Vajon a frontátvonulásokat hogyan élhették meg? Ne gondoljuk,
hogy 1855 kirívó év volt. 1866. május 23-a és 24-e éjszakáján erősen
fagyott az egész ország területén, a rozs és a búza elfagyott. Volt
olyan gazda, akinek száz kereszt rozsa termett és nagyra nőtt, de a
csépet nem ütötte rá, mert mag nem volt benne. A rozs- és búzaföl
deket felszántották, kukoricát, hajdinát és kölest vetettek. Június 19-én
rnég hóharmat volt, június végén pedig olyan égető melegség lett,
hogy mindenféle termény magaszalódott. Mindezeket, mint a család
fontos dátumait is, a biblia hátsó lapjaira jegyezték le.

Régi újságírói alapigazság: a tény szent, a kommentár szabad. Ez
utóbbitól most eltekintek, tényként a Vasvári utcában készült fotók
álljanak itt. Belterület, jobb sorsra érdemes földdarab. A lakók állí
tottak meg, mutatták a képeket, s elmondták, buján tenyészik a par
lagfű, más néven vadkender, melynek káros hatása széles körben
ismert már. Azt is elmondták, hogy a gaztengerből időnként igazán
szép, termetes patkányokat lámák előjönni és korzózni, ezek ily mó
don háborítatlanul szaporodnak és sokasodnak, s aki ismeri ilyetén
tehetségüket, az azt is tudja, nem is akármilyen intenzitással. Az
csak a .mogyoró a tortán", hogy az ominózus telek a város egyetlen
bölcsődéjétől alig 50-100 méterre van.

Káldos Gyula

Bocs, de ezek voltak a tények. A kommentár szabad, vagy inkább:
No comment!
RL
Fotó: Szilvia
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SZAVAZÓKÖRI CÍMJEGYZÉK
Tisztelt Választópolgárok!

Celldömölkön - a helyben működő pártok, társa
dalmi szervezetek véleményére is figyelemmel - az
1994. december 11-én tartandó helyi önkormányzati
képviselői és polgármester választásra - településen
belül - az egyéni választókerületek kialakítására az
alábbiaknak megfelelően került sor:

3. sz. szavazókör, címe: Celldömölk,
Városi Könyvtár
Egyéni választókerület: 3.
Választópolgárok
száma (fő)

Közterület neve,
jellege
Hámán K. utca
Ifjúság tér
Sági utca 2-68., 1-69.
Temesvár utca

teljes
teljes
teljes

1211

Összesen:

1. sz. szavazókör, címe: Celldömölk,
Kemenesaljái Művelődési Központ
Egyéni választókerület: 1.
Választópolgárok
száma (fő)

Közterület neve,
jellege
Budai Nagy Antal utca
Dr. Géfin Lajos tér
Gáyer Gyula tér
Hollósy tér
Hunyadi utca
Dr. Király J. utca
Kisfaludy utca
Kossuth L . utca 18.
Nagy Sándor tér
Óvoda-köz
Szentháromság tér
Dr. Szomraky Z . utca
Vasvári P. utca
Vasút utca
Vágány utca
Zrínyi M . utca

terjes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
terjes
teljes
teljes

103
163
128
62
121
108
33
95
47
3
38
14
233
54
19
1232

Összesen:

2. sz. szavazókör, címe: Celldömölk,
Berzsenyi Gimnázium
Egyéni választókerület: 2.
Választópolgárok
száma (fő)

Közterület neve,
jellege
Akácfa utca
Árvalányhaj utca
Balassi B. utca
Füztöi B. utca
Hársfa utca
Kodály Z. utca
Móritz S. utca
Rendező pályaudvar
Riczinger utca
Tátra utca
Tompa M . utca
Vörösmarty utca
Zalka M . utca
Összesen:

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

153
48
85
45
88
306
42
12
38
8
71
137
180
1213

4. sz. szavazókör, címe: Celldömölk,
Óvoda-Szalóky S. utca
Egyéni választókerület: 4.
Választópolgárok
száma (fő)

Közterület neve,
jellege

.

41
229
917
24

Arad utca
Április 4. utca
Belovári István utca
Csokonai utca
Gábor Áron utca
Kisdobos utca
Május 1. utca
Mesteri utca
Mikes Kelemen utca
Sport utca
Szalóky Sándor utca
Úttörő utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

összesen:

51
55
14
116
470
26
59
34
270
2
27
69
... 1193

5. sz. szavazókör, címe: Celldömölk,
Zeneiskola - József A. u.
Egyéni választókerület: 5.
Választópolgárok
száma (fő)

Közterület neve,
jellege
Ady Endre utca
Arany János utca
Bartók Béla utca
Batthyány utca 14-42.
Batthyány utca 1 1 ^ 1
Dózsa György utca
József Attila utca
Kassa utca
Kolozsvár utca
Koptik Odó utca
Kölcsey utca
Petőfi utca 20-40.
Petőfi utca 17-35.
Pórdömölk utca
Ságvári utca
Sándorháza-major
Széchenyi utca

teljes
teljes
teljes
páros
páratlan
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
rjáros
páratlan
teljes
teljes
teljes
teljes

132
120
102
.26
47
117
8
40
66
132
24
24
15
11
41
1
150
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Választópolgárok
száma (fő)

Közterület neve,
jellege
Uzsok utca
Városmajor

teljes
teljes

Összesen:

31
8
1095

ÚJ K E M E N E S A L J A
Választópolgárok
száma (fö)

Közteriilet neve.
jellege
Sikló utca
Uzsabánya utca
Vak Béla utca

teljes
teljes
teljes

Összesen:

43
14
51
667

•

6. sz. szavazókör, címe: Celldömölk,
Eötvös L . Általános Iskola ebédlője
Egyéni választókerület: 6.
Választópolgárok
száma (fö)

Közterület neve,
jellege
Árpád utca
Baross utca
Batthyány utca 2-12.
Batthyány utca 1-9.
Berzsenyi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Béke-major
Botond utca
Buza János utca
Deák Ferenc utca
Esze T. utca
Horváth Elek utca
Kinizsi utca
Kossuth L . utca 4-16.
Kossuth L . utca 1-15/B
Nagyvárad utca
Nemesdömölk utca
Ostffy Mihály tér
Pápai utca
Petőfi utca 2-18.
Petőfi utca 1-15.
Pozsonyi utca
Radnóti utca
Rákóczi utca
Szabadság tér
Wesselényi utca

teljes
teljes
páros
páratlan
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
páros
páratlan
teljes
teljes
teljes
teljes
páros
páratlan
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

Összesen:

57
98
10
11
30
37
1
19
28
69
35
87
46
87
129
76
41
30
49
18
19
34
34
76
34
17
1172

7. sz. szavazókör, címe: Celldömölk,
Bányatelepi Óvoda - Kötörö u.
Egyéni választókerület: 7.
Közterület neve,
jellege
Dobó Katalin utca
Eötvös Loránd utca
Hegyi utca 38-64.
Hegyi utca 25-41.
Heiner Kálmán utca
Kankai in utca
Kökörcsin utca
Kötörő utca
Kráter utca
Martinovics utca
Móricz Zsigmond utca
Ság hegy

Választópolgárok
száma (fö)
teljes
teljes
páros
páratlan
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

70
51
15
24
20
22
25
82
75
70
77
28

8. sz. szavazókör címe: Celldömölk,
Művelődési Ház, Klub - Sági u. 111.
Egyéni választókerület: 8.
Választópolgárok
száma (fő)

Közterület neve.
jellege
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bem utca
Hegyi utca 2-34.
Hegyi utca 1-23.
Mátyás király utca
Sági utca 102-216.
Sági utca 101-217.

teljes
teljes
páros
páratlan
teljes
páros
páratlan

96
22
24
22
187
124
119
594

Összesen:

9. sz. szavazókör, címe: Celldömölk,
Alsósági Iskola - Sági u.
Egyéni választókerület: 9.
Közterület neve,
jellege
Barátság utca
Béke utca
Fazekas Mihály utca
Kertalja utca
Kresznerics utca
Liszt Ferenc utca
Marx Károly utca
Puskin utca
Somogyi Béla utca
Táncsics Mihály utca
Újvilág utca

Választópolgárok
száma (fő)
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
tejes
teljes
teljes

Összesen:

49
16
55
37
99
42
142
72
73
86
68
739

10. sz. szavazókör, címe: Celldömölk,
Izsákfai Klub - Izsákfa u.
Egyéni választókerület: 10.
Közteriilet neve,
jellege
Bokodi utca
Bokodpuszta
Hegyalja utca
Izsákfa utca
Kodó utca
Összesen:

Választópolgárok
száma (fő)
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

90
4
83
118
19
314

Celldömölk, 1994. október 12.
Baranyai Attiláné ár.
jegyző
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<•> SPORT <v> eredmények - események <C> SPORT 4>

NB Iles
férfi kézilabda-bajnokság
CVMSE-Cellkolor-Kapuvár

26:24 (14:9)

Celldömölk, 250 néző. CVMSE-Cellkolor: Dénes Á. - Kiss Z. (2),
Horváth A. (10), Gócze (4), Bagics (2), Ludvig (1), Tóth R. (2). Csere:
Kósa (5), Kiss Sz., Varga Sz., Redőcs.
Már az első félidőben bebiztosította a győzelmét a hazai együttes.
Úgy tűnik, hogy felvették az erősebb csoport által megkövetelt ritmust
és magasabb fordulatszámot: a celli sportcsarnokban nem számíthat
nak könnyű" hétvégi kirándulásra a vetélytársak...
FOTEX IL-CVMSE-Cellkolor 24:24 (9:11)
Veszprém, 100 néző. CVMSE-Cellkolor: Dénes Á. - Kiss Z. (4),
Horváth A. (4), Gócze (3), Gulyás (3), Bagics (4), Tóth R. (1). Csere:
Kósa (5), Kiss Sz., Varga Sz., Nagy, Ludvig.
A magyar férfi kézilabdázás fellegvárában az öt ifjúsági válogatottal
pályára lépő FOTEX második csapata ellen derekasan helytállt a celli
gárda, sőt, a mérkőzés egyes szakaszaiban győzelmi esélyei is voltak.

Megyei labdarúgó-bajnokság
Szergény-Celldömölk 1:1 (0:0)
Szergény, 300 néző. Celldömölk: Finta - Pázsi, Sebestyén N., Se
bestyén A. (Sárközi) - Nyéki, Kolonics, Molnár I . , Varga I . - Dénes
(Jánosa), Varga N., Szabó Zs. Góllövő: Varga L Kiállítva: Kolonics.
Ha két esztendővel ezelőtt valaki arra fogadott volna, hogy rövid időn
belül kiegyenlített erők összecsapását hozza egy ilyen találkozó, akkor
ma milliomos lehetne az illető... A megyei bajnokság légköréhez egyre
inkább alkalmazkodó Szergény és a mélyrepülésbe kezdett Celldömölk
(kiesési?) rangadóján igazságos pontosztozkodás született.
Celldömölk-Bük 0:4 (0:0)
Celldömölk, 500 néző. Celldömölk: Finta - Horváth Zs., Sebestyén
N., Dénes (Hérincs) - Varga N., Pázsi - Molnár L, Závecz, Varga I .
- Sárközi, Pozsonyi.
Már az első félidőben fölényesen vezethetett volna a Bük, de Finta
többször is bravúrral hárított. Szünet után gyors gólokkal hamar el
döntötte a három pont sorsát a bajnokaspiráns. Hazai pályán a Kőszeg
után ismét 4:0-ra veszítette el a második félidőt a celli csapat.

A gimnázium atlétáinak sikerei
a Tinódi Kupán
A Berzsenyi Dániel Gimnázium atlétái a hagyományos Tinódi Kupán
szerepeltek Sárváron. A középiskolák közötti pontversenyben a fiúk az
első, a lányok a második helyen végeztek. A vándorserleget is a celldö
mölki fiú csapat nyerte el.
A celliek legjobb eredményei:
JSL kcs. 60 m: 1. Vass Gábor 8,5, 3. Borovszky Tamás 8,8
U. kcs. 60 m leány: Brányi Enikő 9,4
i n . kcs. 60 m leány: 1. Payr Anna 9,2
IV. kcs. 100 m: 1-2. Joó Balázs és Nagy István 12,7
V. kcs. 100 m: 1. Busznyák Csaba 12,2
m. kcs. 600 m: 2. Vass Gábor 1,50,0
m. kcs. 600 m leány: 1. Payr Anna 1,59,1
IV. kcs. 800 m: 2. Döbörönte Csongor 2,20,7
V. kcs. 800 m: 1. Katona Jenő 2,16,5
IV. kcs. 1500 m: 1. Pozsonyi Mihály 4,57,7; 2. Lengyel László 5,19,4
V. kcs. 1500 m: 1. Nagy Gábor 4,46,5
IV. kcs. 3000 m: 2. Nagy Zsolt 11,10
V. kcs. 3000 m: 3. Baráth Péter 10,38
IV. kcs. súlylökés: 2. Nagy Márta 7,21
V. kcs. súlylökés: 3. Hűlik Hajnalka 8,51

Kispályás foci
Kemenesmagasiban
A Kemenesmagasi Altalános Iskola diákönkormányzata harmadszor
rendezte meg hagyományos kispályás labdarúgótornáját. A három kor
csoportban 17 csapat nevezett a versenyre a környék településeinek álta
lános iskoláiból.
1.
1.
2.
3.

korcsoport
Vönöck
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
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Sági sport

A motocross Sághegy Kupa kategória
győztesei:
Gyermekek: 60 ccm: Klaus Wurm
80 ccm: Jürgen Ranninger
Utánpótlás: 125 ccm: Thomas Wippel
Felnőtt: 125 ccm: Markus Eigner
50 ccm: Gabor Grillmayer
500 ccm: Peter Donaubauer
Senior L: Ferencz Sándor
Senior IL: Heinz Maslinger
Hivatásosok: 125 ccm: Török Ákos
250 ccm: Roland Grosskopf

Újság a motorosok háza táján, hogy az
osztrák versenyzők közül Márkus Eigner (1.

2.
1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.

N. T .
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EREDMÉNYEK:

helyezett volt), Christián Popovich (3.) és
az utánpótlás korú Gerald Popovich (2.)
a jövőben az MSC Celldömölk színeiben
versenyez.

A kerékpáros ügyességi verseny korcso
portonkénti győztesei: Pados Barnabás, Szá
lai Gábor, Balogh Szilárd és Pócza Bernadett.

Az őszi szezon utolsó mérkőzésén kétszer
is vezetett, mégis vereséget szenvedett a sági
futballcsapat a bajnokaspiráns ellen.
Alsóság-Szeleste 3-4.
G: Horváth J., Horváth L. és Péter J.
Ifjúságiak: Alsóság-Szeleste 2-1.
V. L .

korcsoport
Vönöck
Kemenesmihályfa
Kemenesmagasi

korcsoport
Kemenesmihályfa
Kenyéri
Egyházashetye
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