VII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM •

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK L A P J A •

1995. FEBRUÁR 2.

M E G J E L E N I K KÉTHETENTE •

Emlékezzünk az ötven évvel ezelőtti bombázás áldozataira!

Celldömölk gyászos napja: 1945. február 13-a
Megsárgult már az a régi Celldömölki Hírlap,
amely megörökítette a II. világháború befejezé
sének időszakában a városunkat sújtó légitáma
dás történetét Akik még élünk, emlékezünk:
gyermekként láttuk, éltük át a bombázás ször
nyűségét. 1945. február 13-a Celldömölk törté
netének gyászos napja. Ez a bombatámadás volt
az utolsó, amely megyénket érte.
Az ország nyugati végeit ért bombatámadá
sok történetének feltárásával dr. Papp János
főiskolai tanár foglalkozott, vele bogoztuk ki
azokat az adatokat, amelyeket ismertethetünk.
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Az első
hívó szóra
A Celldömölki Műszaki Ipari
Szövetkezet dolgozói közül sokan
rendszeres véradók. Évente leg
alább kétszer nyújtják a karjukat a
vérellátóban: idén a kis létszámú
szövetkezet tagjainak 35 százaléka
jelentkezett véradásra január 19én. Ez az arány a régi hagyomá
nyoknak megfelelő, pedig az utób
bi években a dolgozók jó része ki
cserélődött. Első hívó szóra akad
tak új donorok, akik a régiekhez
csatlakozva mentek segíteni.
ZZSf

Azokban a napokban számunkra az iskolai ta
nítás reggel 9, fél 10 óra tájt mindig befejező
dött. A légiriadót jelző sziréna késztetett ben
nünket a menekülésre. Nem mentünk az iskola
pincéjében lévő óvóhelyre, hanem rohantunk ki
a városból, leginkább az alsósági erdőszél irá
nyába. A légikötelékek ellepték az eget, igye
keztek a stratégiai célokat elérni. Ha valami
kényszerítő körülmény visszafordította őket,
bombáikat - szabadulva terheiktől -, akkor is
leszórták. Az emlékezetes februári napon - nem

Civil szervezeteknek

Pályázat
támogatásra
Celldömölk önkormányzata
az idén is támogatni kívánja a
városban működő egyesületek,
szervezetek, művészeti csopor
tok, karitatív szervezetek tevé
kenységét. Az elosztható keret
a tavalyihoz képest várhatóan
nem nő. A pályázatokat a konk
rét feladatok megjelölésével
február 20-áig lehet eljuttatni a
polgármesteri hivatalba.

krumpli - amit egyre inkább
burgonyának illik nevezni nem a szegény ember pénztár
Ma este suszterfánk tesz va cájához való. Pedig még alig
csorára - mondta anyám nem csöppentünk februárba, hátra
egyszer, s mi srácok őrültünk, van még az „éhes tavasz", S
mert a suszterfánk finom, héjá hol van még az újkrumpli? Va
ban sült krumplit jelentett. Sze jon azért mennyit fognak kér
gény idők jártak akkoriban, és ni? Gyanítom, az ügyes házi
ott volt három éhes száj. A asszonynak olcsóbb ma a far
krumpli pedig a szegény ember sangi fánk, mint a suszterfánk.
eledele volt.
Fura átértékelődés ez. Még
Egyre többször, s lassanként megérhetjük, hogy a krumpli
nosztalgiával gondolok erre ismét főúri eledel lesz, miként
mostanság, sajnos nagyon is a 15. században volt. Esetleg
PKÓzai okokból. Az üzletekben, dísznövényként
termesztjük
standokon, no és az újságok mint Európába érkezése idején
hasábjain rémisztő árakat lá tették... De akkor mit eszik a
tok. A déligyümölcsök áraival szegény ember?!
vetekedő
60-80
forintos
Völgyi L.

Suszterfánk

(Folytatás a 2. oldalon)

ÁRA: 21,50 FORINT

Erdélyi Antal az alsósági
részönkormányzat vezetője
Kicsinek bizonyult az Alsósági Klubkönyvtár
nagyterme január 18-án, ahol azért jöttek össze
a városrész polgárai, hogy megválasszák a
részönkormányzat tagjait
(Folytatás a 3. oldalon)

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
érdekes kísérletnek lehettek részesei az ér
deklődők, akik ott voltak a Kresznerics Fe
renc Könyvtár rendezvényén. A fafaragás
és a költészet különös találkozásáról a 4.
oldalon olvashatnak részletesebben.

Új forgalmi rend
az Avanti-kűt bejáratánál
Az Avanti üzemanyagtöltő ál
lomás építésével egy időben út
szélesítést végeztek, új forgalmi
táblákat helyeztek ki, és útburko
lati jeleket festettek fel a Sági
úton. A megváltozott forgalmi
rendről ErÖss Elemér rendőr
törzsszászlős tájékoztatott:
A Sági úton a gyalogosok és a
kerékpárosok
rendelkezésére
ezentúl is a „gyalogos- és kerék
párút" jelzőtáblával ellátott út áll.
A kerékpárúton haladóknak to
vábbra is elsőbbsége van a Sági
útról bekanyarodó, illetve a benzinkúttól kikanyarodó járművek
kel szemben. A Sági útról a ben
zinkúthoz csak a KERMODULhoz vezető bejáraton szabad be
hajtani, ezt a besorolást a Sági
úton jelzőtáblával és útburkolati
jelekkel egyértelműen jelezték.
A KERMODUL-tól és a Molnárszerviztől közlekedőknek elsőbb
séget kell adni a benzinkúthoz be
hajtó járművek számára. Ezt el
sőbbségadás kötelező tábla jelzi. A
kúttól való kihajtást felfestett, be
sorolást jelző útburkolati jelekkel

szabályozzák. Külön forgalmi
sáv szolgál a jobbra, illetve a bal
ra kikanyarodó járműveknek. A
Celldömölk felőli oldalon „Állj!
Elsőbbségadás kötelező" tábla
van. Itt a felfestett vastag fehér
vonalnál minden esetben meg
kell állni és elsőbbséget kell adni
a „gyalogos- és kerékpárúton"
közlekedők részére is.
V. L.

Megnyílt a képviselői iroda
Szabó Lajos országgyűlési képviselő értesíti Celldömölk lakos
ságát, hogy képviselői irodáját megnyitotta a Bartók Béla u. 1. szám
alatt. Képviseletében Kovácsné Horváth Andrea minden csütörtö
kön délután fél négytől Öt óráig fogadja az ügyfeleket.
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Celldömölk gyászos napja: 1945. február 13-a
(Folytatás az 1. oldalról)

nehéz kitalálni - a cél a celldömölki vasúti cso
mópont lehetett. A 14 repülőből álló kötelék 55
nagyméretű bombát és két légiaknát dobott a
városunkra. Ezek célt tévesztve nem az állomás
ra hullottak, hanem a város központjára, a Kos
suth és az Erzsébet utcára, valamint a templom
környékére. A bombázásra emlékezve - ötven
év után - fejet hajtunk azok tiszteletére, akik
a támadás következtében meghaltak. A halá
lozások száma 36, köztük 12 katona. A sebe
sültek hetvenen voltak. Celldömölk esetében

- lévén kis település — ez nagy veszteségnek
számít.
A legfájóbb az elhaltak és sebesültek szomo
rú sorsa, de azt is meg kell említeni, hogy a
várost ért támadás a legszebb házakat, a város
központi magját semmisítette meg, s ez rányom
ta a bélyegét a település szerkezetének további
alakulására. A lakóterület mintegy száz háza
semmisült vagy rongálódott meg, csak a régi
képes levelezőlapokon megmaradt fényképeken
láthatjuk viszont a valamikori rangos épülete
ket. Nagy szerencse volt, hogy a kéttornyú

A bal oldalon látható a volt Hangya-épület

templom tövébe esett bomba nem robbant föl,
de a téren lévő Hangya-épületet telitalálat érte.
Ez volt a Gáyer-ház, a neves tudós szülőháza is.
Háború volt, veszélyeket rejtegetett minden
nap, és sajnos áldozatokat is követelt
Sajnos ötven év után sincs béke a világban,
pedig a második világháború borzalmai üzen
hetnének az emberiségnek a békéről, legyen sző
akár a világ bármely pontjáról is. Emlékezzünk
1945. február 13-ára, legfőképpen azokra, akik
nek a sorsa aznap bevégeztetett Áldott legyen
az emlékük.
Dala József

Ilyen rangos épületek pusztultak el Celldömölkön

Nem az a fontos, hogy balról vagy jobbról jövünk,
2.í(o 0
hanem, hogy_egy úton haladjunk a város érdekében...

Beszélgetés Tima László alpolgármesterrel
- Alpolgármester úr! Ön köz
ismert ember a városban, mégis
elsőként arra kérem, mutatkoz
zon be az olvasóknak!
- Nem akarom életrajzi ada
tokkal untatni az olvasót, in
kább a pályám jelentősebb sza
kaszait említeném. Tanárember
vagyok; most már néhány éve
nyugdíjas. A celldömölki gim
názium fiúkollégiumának igaz
gatójaként kezdtem á pályámat.
Két év után a gimnáziumba ke
rültem igazgatónak. Több mint
egy évtizeden át irányítottam és örülök, hogy irányíthattam azt az iskolát, amelyiket olyan
emberek indítottak, akik egyút
tal nevet szereztek ennek az in
tézménynek. Igazgatói mun
kám során követtem az iskola
hagyományait, ahonnét neves
gondolkodók és becsületesen
dolgozó emberek kerültek k i .
Intézményvezetőként a tanár
társaimmal együtt arra töreked
tem, hogy egy szigorú rend ke
retében mindig az emberség és
a közmegegyezés legyen a

munkánk előbbrevivője. Úgy ér
zem, hogy akkor ez sikerült.
Nyugdíjazásom után sem hagy
tam abba a közéleti tevékenysé
get, mert úgy éreztem, hogy egy
olyan kisvárosban élő embernek,
akinek módja van érezni mások
gondjait, látni a város gyarapodá
sát, kötelessége segíteni az ala
kuló város gondjain, bajain.
- Ön tagja volt az előző önkor
mányzati testületnek is. Az ott
szerzett tapasztalatokat mikép
pen tudja hasznosítani az új be
osztásában?
- Az előző önkormányzati cik
lusban két bizottságban dolgoz
tam. A különböző szemléletű
emberekkel sikerült kialakítani
olyan munkaszellemet, ami egy
más megértésén alapult. Sokszor
kényszerültünk józan kompro
misszumokra, de ezt minden
esetben a város érdekében tettük.
Én ebben a szellemben szeretnék
alpolgármesterként is tevékeny
kedni. Az új Önkormányzati tes
tület tagjainak többségét isme
rem, tisztelettel tekintek a mun

kájukra. Úgy érzem, a munkám
hoz majd segítséget adnak, hogy
én is segíthessek. Szeretnék eb
ben a tisztségben akképpen tevé
kenykedni, hogy úgy emlékezze
nek a munkámra: a városért dol
goztam.
- Alpolgármesterként mit so
rol a legfontosabb feladatai kö
zé?
- A legfontosabb feladatom
nak azt tartom, hogy mindenkor
a város érdekeit szolgáljam. Sze
retnék a két csatolt városrészben
minél gyakrabban megjelenni,
megismerni az ott élő embereket,
a problémáikat, hogy a segítsé
gükre lehessek. Sürgősnek tar
tom a Wesselényi utca, a Király
János utca és a Vasút utca rend
behozatalát. Szorosabb kapcsola
tot igyekszem teremteni a Keme
nesaljái Baráti Körrel és a váro
sunkból elszármazottakkal. Fon
tosnak tartom azt is, hogy a város
sportja, főként a labdarúás el
mozduljon a holtpontról, és ha
sonlóan eredményes legyen, mint
a háború előtt volt.

-Ön az MSZP jelöltjeként ke
rült az önkormányzatba. Mekko
ra kötelezettséget jelent ez?
- Az önkormányzatba jutáso
mat valóban az MSZP támogat
ta. Ez a párt éveken keresztül
jóindulatú bírálataival segített
alakítani a véleményemet Gya
korlatilag az egyik legjobb se
gítőtársam ez a „csapat", ame
lyikre mindig bizton számíthat
tam. Nagyon lényegesnek tar
tom azt, amit egy másik lap
nak is elmondtam: nem az a
fontos, hogy balról vagy jobb
ról jövünk-e, hanem, hogy egy
úton haladjunk a város érdeké
ben.
- Alpolgármester úr! Köszö
nöm a beszélgetést, és felelős
ségteljes munkájához sok sikert
és jó egészséget kívánok.
Völgyi László
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Pályázati felhívás
Az Országos Rendőr-főkapitányság felvételt hirdet
a Rendőr Szakközépiskolák 1995/1996-os tanévére
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
- 18-26 életév,
- középiskolai érettségi,
- magyar állampolgárság,
- belföldi állandó lakhely,
- a hivatásos állományba vételhez szükséges
büntetlen előélet, jó hírnév,
- fegyveres szolgálatra való alkalmasság,
- férfiaknál min. 170 cm, a nőknél 162 cm testmagasság.
A rendőri szolgálat sajátosságaiból adódóan a felvételre kerülők
10%-a lehet no.
A FELVÉTELT NYERT TANULÓK:
- a rendőri szakismereteken túl a számítástechnikai,
idegen nyelvi, gépjárművezetési és
önvédelmi ismereteket is tanulnak,
- sorkatonai szolgálatukat a honvédelemről szóló
1993. évi CX. törvény 96. §-a, valamint
a rendőrségről szóló 1994. évi XXXTV. törvény
7. § (2) bek. alapján a rendőr szakközépiskolai képzéssel
teljesíthetik,

a MEGKÉRDEZTÜK
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- akik kitűnő tanulmányi eredménnyel fejezik be
a tanulmányaikat, felvételi vizsgákon való részvétel nélkül
nyerhetnek felvételt a Rendőrtiszti Főiskola
levelező tagozata L évfolyamára.
A RENDŐRSÉG BIZTOSÍT:
az első tanévben
- havi 14 500 forint pénzbeni juttatást,
- térítésmentes oktatást, étkezést, kollégiumi elhelyezést;
a második tanévben
,
- hivatásos állományba próbaidőre való kinevezést,
- a kezdő beosztási és rendfokozati illetménynek
megfelelő fizetést,
- kedvezményes térítéssel étkezést,
kérésre kollégiumi elhelyezést
A JELENTKEZÉS BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
- az 1995. évben érettségizőknek 1995. február 20.;
- az 1994. évben vagy korábban érettségizetteknek amennyiben egy éven belül sorozáson vettek részt vagy
teljesítették a sorkatonai szolgálatot - 1995. június 26.
JELENTKEZNI LEHET:
a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Személyzeti Osztályán,
a rendőrkapitányságok személyzeti munkatársainál.
(A Celldömölki Rendőrkapitányságon
NÉMETH ZOLTÁN
r. százados személyzeti főelőadónál.)

VlhZ.
Mi a véleménye
a 60-80 forintos krumpliárakról?

Erdélyi Antal
az alsósági
részönkormányzat
vezetője
(Folytatás az l. oldalról)

Makkos István polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket,
egyúttal bemutatta az alsóságiak
nak az új alpolgármestert Tima
Lászlót Á választási procedúra jo
gi oldalait és technikai részleteit
Baranyai Attiláné dr. jegyzőnŐ
ismertette. A decemberi választá
sokon szerzett mandátumokkal
közvetlenül a részönkormányzat
tagja lett Erdélyi Antal, Géczy
Zoltánná és Oszkó Imre.
Balogh Endréné, 37 éves,
varrónő:
Ilyen árak láttán nehéz szóhoz
jutni. Egyszerűen nem tudom fel
fogni, hogyan lehet ilyen magas
az ára nálunk a krumplinak. Ez
az ár a déligyümölcsök árát kö
zelíti! Akinek nincs egy kis darab
földje, ahol a családjának meg
tudja termelni, azt nagyon hátrá
nyosan érinti. Az alacsony kere
setűek, a munkanélküliek, a kis
nyugdíjasok biztos nem tudják
megvenni ilyen energiaárak,
ilyen drágaság mellett. Ugyan
így lesznek ezzel a nagycsalá
dosok is.
Mi szerencsés helyzetben va
gyunk, mert Magasiban van egy
kis földünk, ott meg tudjuk ter
melni a szükséges mennyiséget
Ha ez nem volna, a fizetésünkből
a két gyerek mellett biztosan két
szer is meggondolnám, hogy mi
kor veszek belőle.

Győri Elemérné, 38 éves, is
kolatitkár:
Sajnos luxuscikket csinálnak a
burgonyából. Szerintem teljesen
indokolatlan ez a csillagászati ár.
Főként ha számításba veszem,
hogy néha a felét el is kell dobni,
mert használhatatlan! Akkor a
narancs sokkal jobban megéri,
mert abból elfogyasztunk egyet
az kielégíti az ember igényét. De
mit kezdjünk egy szem
krumplival?
M i imádjuk a hasábburgonyát
s ha megkívánjuk, nincs gond,
mert termett is valamennyi, és
vettünk is az Ősszel húsz forintért.
Ha nem így volna, rizst használ
nánk, mert az így most jóval ol
csóbb. Egy kiló rizs ugyanis leg
alább négy ebédhez elegendő. A
burgonyából jóval több kell.
A jelenlegi árak mellett rágon
dolni is rossz, mit fognak kérni
érte majd tavasszal.

Lukács Tibor, 55 éves, postai
kézbesítő:
Nagyon magasnak tartom ezt
az árat de aki nem tudja maga
megtermelni, az kénytelen kifi
zetni érte azt a sok pénzt.
Persze sok a szegény ember, a
kisnyugdíjas, akinek emiatt most
még nehezebb lesz. A krumplile
vest vagy a paprikáskrumplit ed
dig olcsón meg lehetett főzni, de
ilyen árak mellett már ez a lehe
tőségük sem lesz. Nekik lesz a
legnehezebb, meg a sokgyerme
keseknek.
Akiknek termett egy kis
krumplijuk, azokat nem érinti
ez az ár. Azok is jól jártak
még, akik ősszel, viszonylag ol
csó áron megvették a télire va
lót.
Akik ezt elmulasztották, vagy
nem tellett rá, most vásárolhatják
drágán, ha van miből.
Völgyi László

A kilencfős részönkormányzat
fennmaradó hat helyére tizenegyen
pályáztak. Közülük - a tanácskozás
résztvevőinek szavazata alapján - tí
zen kerültek fel a szavazócédulákra.
A szavazás eredményeként az
alsósági részönkormányzat tagjai a
következők lettek:
Biró Gábor, Erdélyi Antal,
Géczy Zoltánná, Horváth Mi
hály, Oszkó Imre, Oszkó László,
Pálffy Zoltán, Rózsás Bernadett
és Tarczi Sándor.
A részönkormányzat a választás
lebonyolítása után megtartotta ala
kuló Ülését és megválasztotta ve
zetőjének Erdélyi Antalt
V. L.

Apróhirdetés '
Rekamié 2 db fotellel és 2
db ágy megkímélt állapotban
eladó. Érdeklődni délután 5
óra után Celldömölk, Széche
nyi u. 29.
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Találkozás Máraival és Ambrussal

A Magyar Kultúra Napja
a Kresznerics Ferenc Könyvtárban
1989 óta ünnepeljük a Ma
gyar Kultúra Napját, így ennek
az ünnepnek még igen kevés a
hagyománya. Talán napjaink
ban jutottunk el addig, hogy
körvonalazódjék, mi is az, ami
vel méltóan megemlékezhetünk
erről.
Szerencsés kísérletnek mond
ható a Kresznerics Ferenc
Könyvtár idei rendezvénye. Két,
témájában és műfajában igen el
ütő dolgot ötvöztek igen ügye
sen. A fát, a fafaragást a költé
szettel, Márai Sándor verseivel.
Nem arra kell gondolni, hogy
egyik a másik kisegítője vagy
háttere volt, hanem inkább arra,
hogy két, teljesen önálló művészi
egészet volt szerencsénk látni.
Míg Ambrus József faszobrairól
hallgattuk dr. Bellérné Horváth
Cecília megnyitó szavait, a hát
térben már ott érződött a Halotti
beszéd, a Szerelem és halál, a
Hegyek, erdők, a Térképek, a
Monológ és a többi vers hangu
lata. Amikor kialudtak a fények
és Pálfy Margit szavalni kezdte
Márai Sándor verseit, a félho
mályban ott lebegett a munkához
görnyedő szoboralakok szelle
me, a kitartásuk, a konokságuk.
A maga módján konok volt Má
rai, az örök polgár is. Hogy is úja

Naplójában 1965-ben? „Miért fr
az ember? Valamit el akar mon
dani az embereknek - de mit?
Személy szerint, néha azt hi-

Máral Sándor
szem, ezt: tiltakozni és lázadni
kell, mihelyt valaki vagy valakik
az élet eleven, természetes rend
jéből Rendszert akarnak csinál
ni." M i ez, ha nem konokság?
Pálfy Margit értően kompo
nálta meg a műsorát, azt téte
lekre osztotta, a tételek között
Bartók Béla Mikrokosmos-ából
hallhattunk részleteket. Az első
részben megjelennek a művész
vívódásai; a második a hon
vágyról, a hazaszeretetről szól;
a következő a szerelemről és a

halálról beszél; míg az utol
sóból a számadás hangja
cseng ki.
Ambrus József erőtől duzzadó
szobrai továbbra is ott állnak a
könyvtár feljárójában; ahogy
megfigyeltem: mindenki, aki be
tér a könyvtárba, vet rájuk egy
két pillantást, van, aki elcsodál
kozik, amikor megtudja, kinek az
alkotásai, van, aki csak elismerő
en bólint. Márai Sándor köteteit
már kissé nehezebb fellelni vala
hol az M betűnél. De - szeren
csére - mindinkább bővül a kí
nálat. Ma már - köszönve az új
kiadásoknak - a Csutora, A gyer
tyák csonkig égnek, a Judit, az
Egy polgár vallomásai, a Föld,
föld, a Napló számos kötete és
sok más alkotása fellelhető a pol
cokon.
Annak csak szurkolhatunk,
hogy Pálfy Margit Márai-műsorát, a Szindbád hazamegy... cí
műt minél többen hallják, lássák,
és hogy hamarosan húrt tudjunk
arról is adni: kazettán is megje
lent mindenki örömére és okulá
sára.
Györe Géza

Január 13-án nyitotta meg Nagy András BenkŐ László szombathelyi
festőművész kiállítását. Az 1926-ban született művésznek sorrendben ez

'fű.

Ambrus József Juhász című szobra
a kecskeméti Magyar Naiv Művészek
Múzeumának a tulajdona

"1Üiállítások a Kemenesaljái Művelődési
Benkö László festményei

m

Központban

a 94. tárlata. Az állandóan kísérletező alkotó számos technikát kipróbált
már. Ami állandó, az a tematika: a táj, a természet, a csendélet, a portré.
Stílusában kitaposott utakon jár, főleg a nagybányai plain-air és az imp
resszionizmus hatott rá, és ehhez mindmáig hu is maradt
A mostani kiállításon 60 munkája került bemutatásra, ezek túlnyomó
többsége olajfestmény. Külön kiemelni egyetlen képet sem érdemes, hi
szen a dinnyés csendéletei, vagy aktjai, vagy akár a tájképei is azonos
színvonalat képviselnek.
A kiállítás február 6-áig tekinthető meg.
Felvételünkön Benkő László egyik szép tájképe látható.

Vida László képeslapgyüjteményébói
Nemrég láthattuk a Kresznerics Ferenc Könyvtárban Dala József ka
rácsonyi üdvözlőlapokat bemutató képeslap-kiállítását. Ennek mintegy
folytatása Vida László Bibliai témák képeslapokon című tematikus kiál
lítása. A főleg olajnyomatos színes képeket bőséges magyarázattal ellátva
tette közszemlére a gyűjtő.
Reméljük, számos gyűjtő kedvet kap kollekciójának bemutatására, és
sok érdekes kiállítást látunk a Kemenesaljái Művelődési Központban.
Györe Géza
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Az anyakönyvvezetőnek a háttérben is van munkája
Ha meghalljuk azt a szót, hogy
anyakönyvvezető, rögtön egy
fiatal pár képe jelenik meg ©lőt
tünk, azoké akik úgy gondolták,
hogy végleg összekötik az életü
ket. Meghatottság, öröm járja át
az egybegyűlteket. Az anya
könyvvezető gyönyörű szavak
kal és jókívánságokkal köszönti
az ifjú párt, akik úgy érzik, hogy
ez a nap a legszebb az életükben.
De az anyakönywezetőnek nem
csak az a feladata, hogy törvé
nyesítse két fiatal szerelmes élet
re szóló elhatározását. Hogy mi
mindennel is foglalkoznak még,
erről beszélgettem Brennerné
Gorza Máriával, Celldömölk
anyakönywezetőjével.
- Celldömölkön hárman tölt
jük be ezt a tisztséget. Én vagyok
a kinevezett anyakönyvvezető, a
házasságkötéseket azonban hár
man látjuk el, Dénesné Cseri Jut
ka és Bálint István kollégáimmal.
A legfontosabb dokumentum,
amivel dolgozunk, az az anya
könyv. Az anyakönyvek 1895től léteznek. Ebbe kerülnek fel
jegyzésre a születéssel, a házas
ságkötéssel, a halálozással, a vá
lással, a magyar állampolgárok
külföldön történt anyakönyvi
eseményeivel foglalkozó adatok.
Az utóbbi anyakönyveket a fővá
rosban vezetik. Ez a munkakör
rengeteg adniinisztratív feladat
tal is jár.
- Kezdjük talán a születéssel.
- 1994-ben 315 kisbaba világ
rajöttét jegyeztük fel. Az újszü
lött népesség-nyilvántartásba tör
ténő felvételéről az anyakönyv
vezető gondoskodik, miután a
kórház bejelentést tett egy ifjú
emberke megszületéséről. A szü
letendő gyermek - házastársak
esetében, ha a feleség felvette a
férj nevét - automatikusan az apa
családnevét kapja. Ha a feleség
meghagyta a leánykori nevét, ak
kor választási lehetőség van arra,
hogy kicsi az apa vagy az anya
vezetéknevét kapja-e. Ehhez
azonban tudni kell, hogy a test
véreknek ugyanazt a családnevet
Kell viselniük. Van egy aranyos
történetem a névadással kapcso
latban. Egy fiatal házaspárnak
megszületett a második kisbabá
ja- A nagy eseményt az apuka, a
a

nagymama és az ötéves nagytesó
jöttek bejelenteni. Elmondták,
hogy milyen nevet szeremének
adni a kicsinek. Erre nagy szo
morúan megszólalt az ötéves
nagytesó, milyen kár, hogy nem
Elemér lett az öcsiké neve. A
legjobb haverját is így hívják az
oviban.
- A következő esemény a há
zasságkötés, ami az önök felada
tai közé tartozik.
- 1994-ben 92 alkalommal öl
töttük fel a nemzetiszínű anya
könyvvezetői szalagot. Vissza
jelzésekből tudjuk, hogy a mun
kánk elnyerte az emberek tetszé
sét, a ceremónia nívójának növe
kedése azt is eredményezte, hogy
nem csak a celliek és a környék
beliek akarják nálunk felhúzni
egymás ujjára a karikagyűrűt.
Egyre gyakoribb a neves házas
sági évfordulók megünneplése
bensőséges keretek között a mi
közreműködésünkkel. A tavalyi
évben például felkeresett ben
nünket egy idős házaspár. Arany
lakodalmukat szerették volna
megünnepelni. A megható ünne
pet az 1. Sz. Idősek Klubjában
rendeztük meg. Aztán felkeresett
bennünket egy soproni házaspár
is, akik 25 évvel ezelőtt nálunk
fogadtak egymásnak örök hűsé
get, és most újra velünk akartak
ünnepelni. Ahhoz, hogy egy es
küvő „megvalósuljon", 30 napos
várakozási időnek kell eltelnie.
Bár indokolt esetben ez alól lehet
felmentést kérni. Ha magyar ál
lampolgár kíván külföldön há
zasságot kötni, akkor tanúsít
ványt kell kérni, ami azt igazolja,
hogy a magyar törvények szerint
házasságot köthet. Ugyanígy ta
núsítványt kell beszereznie an
nak a nem magyar állampolgár
nak is, aki Magyarországon kí
ván házasságot kötni. Az előző
esetben a tanúsítványt a Köz
igazgatási Hivatal állítja ki, az
utóbbi esetben pedig a külföldi
ország illetékes hivatala.
- Mit tud mondani a halál
esetekről?
- A halálesetek regisztrálása is
a mi feladatainkhoz tartozik. Ta
valy 185 esetben fordult ez elő.
Ezeket a legtöbb esetben a temet
kezési cég jelenti be nekünk, így

a családtagokkal ritkán van kap
csolatunk. M i foglalkozunk a
névváltoztatási ügyekkel is. Va
lójában mindennemű névváltoz
tatásra van lehetőség, egyes ese
tekben azonban a Belügyminisz
térium engedélyét kell kérni. A
leggyakoribb az elvált asszonyok
névváltoztatása, amelyre a há
zasságkötés szerinti, illetve az ál
landó lakhely szerinti anya
könyvvezető előtt van mód. A 14
éven aluli gyermek utónevének
megváltoztatását is az anya
könyvvezetőnél kell kérni. 14
éven felüli gyermek és felnőttek
névváltoztatása már belügymi
nisztériumi hatáskör. Ha már a
Belügyrninisztériurnnál tartunk,
megemlíthetjük az állampolgár
sággal kapcsolatos kérelmeket.
Ilyen például a honosítás és
visszahonosít ás. Ezek elbírálása
1-2 évet is igénybe vehet. Ezeket
a kérelmeket a köztársasági el
nök bírálja el. A magyar állam
polgárság megszerzéséhez 8
éven át tartó folyamatos magyar
országi tartózkodás, büntetlen
előélet, megélhetést biztosító
munkahely és állandó bejelentett
lakhely szükséges. A honosítás a
Magyar Köztársaság érdekeit
nem sértheti. Megtörtént például
tavaly, hogy egy nagyon idős,
beteg bácsikának az volt az utol
só kívánsága, hogy még a halála
előtt szeretné visszanyerni ma
gyar állampolgárságát. A bácsi
az állampolgárság megszerzése
után rövidesen meghalt, özve
gye felkereste az hodánkat és
könnyekkel küszködve mondott
köszönetet.

- A kérelmezőnek ezek szerint
alkotmányos alapismeretekből is
vizsgát kell tennie?
- A honosításnak is vannak
kedvezményes esetei. Ilyen pél
dául, ha valaki magyar szárma
zású, kiskorú gyermeke magyar
állampolgár, magyar állampol
gárral legalább 3 éve törvényes
házasságban él, és végül akit a
magyar hatóságok menekültként
elismernek. A Iegkedvezményesebb eset az 1 éves itt-tartózko
dást írja elő. Ez akkor vehető
igénybe, ha a kérelmező magyar
nemzetiségűnek vallja magát, és
a felmenője magyar állampolgár,
vagy magyar állampogár volt.
Például a szülő vagy a nagyszü
lő. A magyar állampolgárság
megszerzése után esküt kell
tenni a polgármester előtt. Ter
mészetesen le is lehet mondnai
a magyar állampolgárságról.
Ilyen tavaly Celldömölkön nem
fordult elő, csak érdeklődés
szintjén.
Brennerné Gorza Mária el
mondta még, hogy nagyon sze
reti a munkáját: öröm és jó ér
zés átvenni az ünneplők hangu
latát, és öröm, amikor a házas
ságkötések végén a közreműkö
dőknek megköszönik az emlé
kezetes perceket. A beszélge
tésből kiderült, hogy ebben a
munkában nem csak az a fon
tos: a főnök vagy a kollégák el
ismerik-e az anyakönyvvezető
munkáját. Az igazi elismerés
az, amikor az ügyfél elégedet
ten és elismeréssel távozik az
irodából.
Kustos Evelin

L E G Y E N A VENDÉGÜNK!
Családi rendezvények, esküvők,
vállalati összejövetelek
szervezését lebonyolítását
vállaljuk.
Telefon: Celldömölk 14.
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Egy pályázat eredményei
A Kresznerics Ferenc Könyv
tár és honismereti munkaközössé
ge 1994-ben - több mint tízévi
szünet után - ismét pályázatot hir
detett Kemenesalja településeire
vonatkozó tanulmányok megírá
sára. A beérkezett dolgozatokat a
Vas Megyei Honismereti Egyesü
let elnöke, dr. Szabó László, va
lamint az általa felkért, szakem
berekből álló bizottság vélemé
nyezte, értékelte. A lektorok a pá
lyaművek színvonalát kimagasló
nak ítélték meg. A szerzők jelen
tős kutatómunkát végeztek. Uj
adatokkal, új összefüggések feltá
rásával, közreadásával járultak
hozzá szűkebb pátriánkról alko
tott ismereteink bővítéséhez.
A díjazottak névsora mellett
részleteket közlünk a lektori véle
ményekből:
Lenner Tibor a „Kisvárosi ér
telmiség társadalomföldrajzi vizs
gálata Sárváron és Celldömöl
kön" című tanulmányáért I . díjat
kapott. „Újszerű, izgalmas témát
választott a szerző, különösen új
itt ez Nyugat-Dunántúlon." ...„ki

kell emelni a pályamunka m . fe
jezetét, a kérdőíves szociálgeográfiai felmérést és annak összeg
zését. Rendkívül tanulságosak le
hetnek a levont következtetések,
elsősorban a város Önkormányza
ta számára, de tágabban a megyé
ben élő értelmiség számára is."
Az időszerű téma a helyi politika
alakítására is hatással lehet.
I I . díjban három pályázó része
sült:
Nádasdy Lajos „Celldömölk
fejlődéstörténete a kiegyezéstől a
városi rangig" címmel megírt pá
lyamunkája „alapos, jő összefog
lalása a város 1867-1979 közötti
történetének. Korrekt módon fog
lalta keretbe a politikai és társa
dalmi változások leglényegesebb
mozzanatait."
Németh Tibor „Három nemzet
katonája: így élt Eberhardt Ká
roly" című tanulmánya „olyan bi
ográfia, amely hiánypótló, és már
jelen formájában is publikálásra
érdemes. A vasi születésű katona
tiszt szakmai, politikai pályáját
nemzetközi kontextusba helyezi,

és nemcsak összefoglalja a szak
irodalom megállapításait, hanem
vitatkozik is azokkal."
Tarrósy Imre szakszerűen
mutatja be a .JBoídog leventekor:
A leventeintézmény sportja" cí
mű pályaművében a leventemoz
galom megszületésének körülmé
nyeit, okát, céját és a celldömölki
egyesület tevékenységét. „Hitelt
érdemlően ismerkedhetünk meg a
leventemozgalom fokozatos militarizálódásával."
dolgozat
szívós, kitartó munka eredménye.
Legnagyobb érdeme a hallatlan
adatgazdagsága."
TJJ. díjban Lampért Bernadett
ifjú helytörténész (gimnáziumi ta
nuló) részesült a „Ház és ember:
A celldömölki Berzsenyi-ház és
lakói" című pályázatáért.„A téma
kiválasztása szerencsés, mert a
megíráshoz kellő forrás állt ren
delkezésre, ugyanakkor hasznos is,
mivel a család története kapcsán rá
irányítja a figyelmet egy olyan épü
letre, amely városképi szempontból
fontos és megőrzendő."
Különdíjra érdemesítette a bí
rálóbizottság Bedy Zoltán - idő
közben publikált - „ A celldömöl
ki evangélikus gyülekezet törté
nete" című tanulmányát. „Ebben
a gyülekezetben Kemenesalja -

Fél évszázada hunyt el

Celldömölk díszpolgára: Takách-Tolvay József
Takách Jenő, MAV-osztálymérnök fia biztosan nem is álmodha
tott arról a katonai-diplomáciai
karrienől, amit elért, és ki gondol
hatta volna, hogy a 29 éves korá
ban megszerzett grófi cím birtoká
ban országgyűlési képviselőként
lesz szülővárosának díszpolgára...
Takách József 1876. október
26-án született Kiscellben. A gim
názium alsó négy osztályát Komá
romban végezte el, majd a Ludovika Akadémián, később a bécsi ha
diiskolán tanult Az iskolai évek
után pályafutására döntő hatással
volt, hogy századosként 1904-től
József Ferenc királyi herceg neve
lője lett Öt esztendőn keresztül.
A király 1905-ben grófi rangra
emelte és megengedte, hogy a gróf
Takách névvel együtt a kihalt Tol-
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vay grófi család nevét együttesen
használhassa. A művelt, németül,
angolul és franciául tökéletesen be
szélő katonatiszt az első világhábo
rú kitörésekor már őrnagy. A világ
égés hadszínterein (például a lucki
áttörés harcaiban) szerzett érdeme
iért gyorsan emelkedett a ranglét
rán, hamarosan ezredessé nevezték
ki. 1917 decemberében a honvé
delmi miniszter képviselőjeként a
bécsi hadügyminisztériumba ren
delték. Az összeomlás után fontos
szerepe volt a magyar csapatok ha
zaszállításánál, később mint a
Nemzetközi Felszámoló Bizottság
tagjának a volt közös hadügyi ja
vak tárgyalásainál. 1919-ben, a
kommün idején május 3-ára virra
dó éjjel 40 tisztjével Ő hajtotta vég
re a bankgassei puccsot: elfogta és

Kulturális hírek
Cs. Szabó Lajos festőművész kiállítása látható az Ádám Jenő
Zeneiskola kamaratermében február 22-ig.
Február 10-én délután 5 órakor nyílik Mikos Róbert grafikus
és festő kiállítása a Kemenesaljái Művelődési Központ galériáján.
Farsangi bált rendez a Kemenesaljái Művelődési Központ
február 11-én, szombaton este 8 órától.

internálta a Tanácsköztársaság kö
veteit, a követségen talált javakat, tit
kos okmányokat pedig lefoglalta és
a bécsi rendőrséghez, illetve a szege
di ellenkormányhoz juttatta. Kun
Béla követelésére letartóztatták, de
kilencheti vizsgálati fogság után sza
badlábra helyezték.
1919 augusztusától a magyar
kormány bécsi katonai meghatal
mazottja lett, majd 1920 júniusától
katonai szakelőadó volt Varsóban.
1921 januárjában foglalta el a bu
karesti követség tanácsosi-katonai
szakelőadói állását, ahol egészen
1925 augusztusáig teljesített diplo
máciai szolgálatot. Mindössze 47
éves korában, 1924. szeptember 1jétől altábomagyi kinevezést vehe
tett át: ennél „fiatalabb" korukban
csak hárman érték el ezt a rendfo
kozatot 1919 és 1944 között Ha
zatérése és 1929-es nyugdíjba vo
nulása után megszervezte az Or
szágos Frontharcos Szövetséget,
amelynek később elnöke lett.
Közéleti érdeklődését és aktivitá
sát jelzi, hogy 1931-ben a Front
harcosok Egyesült Nemzeti Párt
jának listáján székesfővárosi tör
vényhatósági bizottsági taggá vá-

és esetenként - az egész ország
társadalmi-kulturális
életében
fontos szerepet játszó személyisé
gek munkálkodtak. így hát a dol
gozat kiválóan alkalmas, felhasz
nálható a lokálpatriotizmus elmé
lyítésére, hiszen olyan személyi
ségek példáját mutatja föl, mint
Koptik Odó, Horváth Elek, Ber
zsenyi Dániel, a két Perlaki, Kiss
János, Edvi Illés Pál.".... A tanul
mány adatgazdag, hivatkozásai
helytállóak, értékítéletei korsze
rűek és elfogulatlanok."
Reméljük, hogy a bírálatokból
kiemelt részletek felkeltik az ér
deklődést a tanulmányok elolva
sása iránt, amelyek a könyvtárban
hozzáférhetőek (sajnos csak kéz
iratban!), forrásértéküknél fogva
segíthetik a tájékoztatást és a ku
tatást, ösztönöznek a továbbgon
dolásra, a munkák folytatására. A
pályázat meghirdetői - a kiváló
tanulmányokon fellelkesülve mondhatják, hogy érdemes volt a
felhívást közzétenni. S a jelképes
összegek, amelyeket a díjazottak
kaptak, a város közösségének
sokszorosan megtérül.
Köszönjük a pályázók munká
ját!
dr. Bellérné Horváth Cecília
könyvtárigazgató
lasztották, majd 1935-ben Szent
gotthárd környékén a Nemzeti
Egység Pártjának programjával or
szággyűlési képviselő lett az akkor
már celldömölki díszpolgár. Te
kintélyét bizonyítja, hogy 1935 és
1939 között a T. Ház külügyi bi
zottságának elnöke volt. 1939-ben
a Magyar Élet Pártja támogatásával
szerzett mandátumot a jászberényi
kerületben.
A Horthy-Magyarország felső
katonai köreinek ismert és nép
szerű alakja 1945. január 2-án
hunyt el. Szinte egy időben szállt
sírba a számára életteret és fel
emelkedési lehetőséget biztosító
korral...
Németh T.

Ne feledje:
1995-ben is
Kemenesalja
kéthetente.
A legtöbb család
már ezt olvassa.
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Sellyei Gábor belsőépítész-iparművész
Sorozatunkban azokat a szervezőket, veze
tőket, művészeket mutatjuk be, akik nemcsak
létrehozói voltak a tábornak, hanem azóta is
tevékeny résztvevői, akik nélkül elképzelhe
tetlen ez a rendezvény. Ezűttal a Szombathe
lyen élő Sellyei Gábor belsőépítész-iparmű
vészt szólaltatjuk meg.
SZÉKESFEHÉRVÁRTÓL
SZOMBATHELYIG
- Székesfehérvári vagyok, de a középfokú
tanulmányaimat a fővárosban végeztem a
művészeti gimnáziumban. 1963-ban vettek
fel az Iparművészeti Főiskolára, ahol 1968ban belsőépítész-iparművész diplomát kap
tam. Soha nem szándékoztam a fővárosban
maradni, ezért ösztöndíjas lettem a Vasiterv
nél, így kerültem friss diplomásként Szom
bathelyre, ahol egyébként azelőtt még sosem
jártam. A Vasitervnél aztán elárasztottak
munkával, lévén, hogy belsőépítész kevés
van. Az itt eltöltött 15 év alatt irdatlan menynyiségű tervet készítettem A hetvenes évek
ben volt a nagy építési konjunktúra, így lé
nyegében „gyerekfejjel" készítettem a legna
gyobb kivitelű terveket, köztük a Claudius
Szálló, a Kemenesaljái Művelődési Központ,
a Savaria mozi, a sárvári vár, a körmendi
színház belsőépítészeti terveit.
- Tizenöt év után mondtam búcsút a Va
sitervnek, most szellemi szabadfoglalkozá
sú, azaz „szabadúszó" vagyok. Azóta k i 
sebb üzleteket tervezek, de nagyon szere
tem ezt csinálni.
TALÁLKOZÁS
EGYHÁZASHETYÉVEL
Egyházashetyéről csak irodalmi ismerete
im alapján tudtam. 1976-ban, Berzsenyi Dá
niel születésének 200. évfordulójára készü
lődve - miután a múzeumi rész már elkészült
- egy könyvtárhelyiség megtervezésére kap

ÉRTÉKMENTŐ

tam megbízást. Ennek avatásán jártam ott
először. 1980-ban egy. belsőépítész-kiállítás
ra készülődtem a Műcsarnokba. Miután szin
te minden munkám szerepelt már valahol ki
állításon, úgy döntöttem, hogy ezúttal ezzel
a kis könyvtárral fogok bemutatkozni. Míg a
fotóskollégával dolgoztunk, a feleségem kö
rülnézett a faluban. Mire végeztünk, ő már a
fél falut ismerte, sőt, azt is tudta, hogy a
szomszéd ház eladó. Megvettük, a barátaink
pedig kétségbe vonták épelméjűségünket...
A HÁZ, AMI NEMCSAK
CSALÁDI KÖZPONT
- A vételtől égy év telt el, mire a házat miközben jellegét meghagytuk - hosszú távú
civilizált itt-tartózkodásra is alkalmassá tet
tük. Jöttek a vendégek: barátok, kollégák, is

Egy élet versei
1994 végén jelent meg Takácsni
Gaál Eszter verseskötete Kercától
Celldömölkig címmel. A kötet meg
jelenése igen dicséretes és örven
detes, hiszen ha amatör költőről is
van szó, támogatni kell, csakúgy,
mint a hozzá hasonló, eddig csak
az íróasztala fiókjának (rogatókat,
akiknek se pénzük, se kapcsolatuk,
hogy müveiket kiadják.
Manapság ráfizetéses a szépiro
dalmi alkotások megjelentetése,
vannak azonban értékek, amelyek
a pénznél többet érnek. Ilyen pél
dául a fent i eset is, hiszen Takács
áé - aki 76 éves - gondolom nem
kis örömmel fogta kezébe egy élet
munkáját, hiszen a kötet magába
foglalja az asszony éleiét serdülő
kortól napjainkig.

merősök. Olyan is előfordult, hogy tele volt
a ház, az udvar, mi pedig kint aludtunk a
feleségemmel a hársfa alatt egy sátorban. Az
tán házat vett itt a barátok közül Ambrus La
jos író, Vincze István kürtművész, és ide köl
tözött Majthényi László is.
- 1992-ben létrehoztuk a Pro Egyházashetye Egyesületet, s ennek segítségével meg
rendeztük az I . Hetyei Nemzetközi Művészeti
Napokat. Ekkor már a szombathelyi Művé
szeti Szakközépiskolában is oktattam, és tarutványaimnak itt adtunk helyet a nyári gya
korlathoz. Vincze István hozta a drezdai kür
tösöket, feleségem a szombathelyi főiskolá
sokat, de azt hiszem, ezek már ismert dolgok.
A ház pedig nemcsak családi találkozóhely
lett, hanem a művészeti tábor megbeszélése
inek is színhelye.

A versek között van jó és jobb,
de olyan is akad, amelyik nem mi
nősül versnek. Szerencsésebb lett
volna, ha Takácsné naplót ír, eset
leg helyenként prózában közli
mondandóját (nagy költők naplói
is egyre gyakrabban látnak napvi
lágot). Az 1600 verse közül mint
egy 300 jelent meg, de ennél keve
sebb is kellően reprezentálta volna
az elsőkötetes költőt.
Reméljük, a fenti csak az első,
nem az egyetlen, és a támogatók
- a celldömölki polgármesteri hi
vatal, az Intaházi Pszichiátriai
Rehabilitációs Intézet, a Celldö
mölki Szociális Segítő Szolgálat
- mások első kötetét is világ
ra segíti.
GyÖréné Losoncz Andrea

FALUVÉDŐK

- Egyházashetyének nincs vasútállomása,
nem szeli át főútvonal sem, következéskép
pen eléggé eldugott hely. Ennek köszönhető
en elkerülték az ötvenes évek „modernizáci
ós" szörnyűségei. Ebből adódóan viszonylag
megőrizte régi egységes jellegét. Nagy értéke
ez a településnek, ezért elhatároztuk, hogy
mindent megteszünk az egységes falukép
megőrzéséért. Ennek érdekében hoztuk létre
az elmúlt nyáron a művészeti tábor keretében
a faluvédő csoportot a szombathelyi Művé
szeti Szakközépiskola tanulóiból. Ok felmér
ték és elkészítették valamennyi hetyei ház
homlokzatának léptékhelyes rajzát. Felbe
csülhetetlen értékű munkát végeztek ezzel.
*
Vaskos dosszié őri azt a dokumentációs
anyagot, amelyet Sellyei Gábor faluvédő cso
portja 1994 nyarán elkészített. A hetyei ön
kormányzat bizonyára figyelembe fogja ven
ni ezt a dokumentációt saját települése érde
kében, amikor egy-egy bontási, átalakítási
vagy építési kérelemről dönt.
Ha az ismert belsőépítész mást nem tett
volna Egyházashetyéért, "mint elkészíti az
említett munkát, akkor is maradandót alkotott
volna a falu számára.
Völgyi L.

Gáyer-bál. A Gáyer Gy. Ált. Isk. és szülői munkaközössége
1995. február 11-én, szombaton este 8 órai kezdettel a Kemenes
aljái Művelődési Központban tartja műsoros, zenés rendezvényét.

Ismét akció! A 80 lóerős,
megbízható és bizton
ságos
családi
autó
1 420 000 forinttól!

RENAULT
ÉLMÉNY VELE ÉLNI

E z a Renault 19 Pannónia.

Újra itt a lehetőség,
ne hagyja ki!

MOLNÁR & MOLNÁR K F T .
9500 Celldömölk, Tó u. 2.
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Pápoci barangolás a múltban

Beszélő halmok és kövek
Pápoc felé haladva a kecskédi útelágazásnál jel
zőtáblát találunk, amely Pápoc irányába mutat,
műemlékeket jelez. Mi a tartalma a táblának, mi
rejlik mögötte? A régmúlt történelmében lapoz
gatva, az új kort felidézve - a teljesség igénye
nélkül, csak lapozgatva - az alábbiakat is megál
lapíthatjuk.
Ha a reánk maradt régészeti, építészeti, ok
levéltári és egyéb emlékeket vizsgáljuk, kitű
nik, hogy a település a rómaiakat megelőző
időben is lakott hely volt. E megállapítást tá
masztja alá a települést körülvevő „halmok"
rendszere. Az „Ősz-halom" a kecskédi hídi
és a páli malomi átkelőhelytől közel azonos
távolságban van, és egy ideképzelt három
szög csúcspontján áll. Érmek egyik szárán he
lyezkedik el a „Novák-halom" és a „Nemes
halom", a másik szárán viszont a pápoci
„Kis-halmot" találjuk. Ez utóbbi folytatódik
a „Vági-halom"~iaa\. Zárja a sort a szili
„ Kis-halom", egy másik halom pedig Kemenesszentpéteren található. A halmok kora,
funkciója csak becsülhető a környezetükben
talált cseréptörmelékek alapján.
Sajnálattal kell megállapítani, hogy a régé
szek figyelmét többszőri próbálkozás ellené
re sem sikerült felkelteni a leletfeltáró mun
kára, óráról órára pusztítja azokat a víz, a
szél és nem utolsósorban az eke.

fegyverzetével és mindazzal, amire elképze
lésük szerint a túlvilágon szüksége lehetett,
máglyán elégették. Egy egész napig tarthatott
az égetés. A máglyák nem égtek ki, a tüzet
előbb eloltották. Az oltásnak áldozati jellege
is lehetett, feltételezhetjük, hogy nálunk is
borral oltották el.
A halott kiégett csontjait és az áldozatokét
urnákba gyűjtötték és a sírkamrákba helyez
ték. A sírkamra készülhetett kőből vagy
összecsapolt fából. A pápoci halmok valószí
nűleg fából készült sírkamrákat rejtettek vagy
rejtenek magukban. Végezetül a máglyát és
a hamvakat tartalmazó építmény fölé szeke
reken hatalmas tömegű földet hordtak össze,
így készültek a tumulusok, majd létrejöttek a
halmok, több halomból pedig kialakult a hal
mok rendszere. Az „Osz-halom" nem egy
magányos domb a Cser oldalán, hanem a Pápocot körülvevő halomrendszer „vezérdomb
ja". A vezérdombként ismert halmok az ak
kor élt uralkodó osztály temetkezési helyei.

A négykarélyos kápolna, ahogy a fotós, Illetve a grafikus, Gy. Molnár István látta
A funkciót illetően a halmok tumulusok
(temetkezési helyek). Mái méreteik: 2,5-3 m
magasság, 25-30 méter átmérő. A feltárt tu
mulusok azt mutatják, hogy a temetkezések
közös alapelvek szerint történtek. Az alapel
vek azonosak a görögöknek az Diásban leírt
temetkezési szokásaival. A halottat az elede
lül leölt disznókkal, marhákkal, valamint a

A szegényebb néprétegek az úgynevezett urnasfros temetőkbe temetkeztek. Halottaikat
ugyanúgy elégették, és az urnákat 50-80 cm
mélyen helyezték el a föld felszíne alatt. Az
ép élelmiszertartó urna mintegy 35-45 cm
magas, 15-20 cm széles. Találási helye a
miklósfai temető. (Képek)
A nyelvészeink véleménye szerint az

ONOGUR, (ON-OGUR) jelentése: tíz
törzs. A magyar állam megalakulásakor a
tízes szervezeti egység - tíz falu építsen
egy templomot - mindenütt a rend alapjául
szolgált. Felvethető, hogy ezt a rendet nem
István király teremtette meg, hanem csak
felhasználta a már meglévőt az államszer
vezési munkájában. Akár a korábbi, akár az
államalapító Szent István kinyilatkoztatása
volt az alap, mindez meghatározta a tele
pülés további, úgynevezett felfelé ívelő
szakaszát.
A pápoci ősi templom helyét meghatározni
még jelenleg sem tudjuk. Következtetni arra
tudunk - a Savaria Múzeum ásatásai, a Mis
kolci Nehézipari Műszaki Egyetem Geofizi
kai Tanszékének geoelektromos mérései
alapján - , hogy a templom a négykarélyos
temetőkápolna előtt nyugati bejárattal a Rába
utca tengelyére merőlegesen helyezkedett el.
Az 1200-as évek elején épült a négykarélyos
kápolna, amelynek boltíveiben egy korábbi
templom faragott kövei találhatók. Ebből arra
következtemetünk, hogy egy régi templom
ledőlt vagy lebontott, faragott köveit építették
be a kápolnába.
A Szent Lőrmc-templom építése valószí
nűleg korábban történt, mint a kápolnáé. Ha
a kápolna építése idején nem lett volna a fa
lunak temploma, úgy azt építik meg és nem
a kiegészítő létesítményt, azaz a temetőká
polnát. A templom feltárását lényegében el
végeztük. Érdemes lenne azonban elgondol
kodni azon, hogy a műemlék együttes terét,
annak térhatását miként befolyásolná egy
örökzöld sövényes helykijelölése.
A centrális, négykarélyos, kétszintes teme
tőkápolna bejáratát vörösmárvány oszlopok
díszítették. A megmunkálás, a román stílus,
a kor ajaki templom építőinek keze munkáját
idézi. Az azonosság feltételezhető. Építészeti
érdekesség, hogy a mesterek nem alkalmaz
tak alapozást, hanem többtonnás alapköveket
helyeztek el, amelyek dacoltak az évszázadok
viharaival, jól szolgálják rendeltetésüket ma
is. A belső helyreállítás során a földszinti né
gyes boltív kutatása meglepő eredményt ho
zott. Négyzetcentiméterről négyzetcentimé¬
terre haladva, a boltíveken az eredeti színben
pompázó seccos berakás bukkant elő. (A fel
rakott kiszáradt vakolatot színezték.) A ká
polna impozáns belső földszinti és emeleti
terei, a külső tér most is arra ösztönöz ben
nünket, hogy próbáljunk itt egy állandó kő
tárat kialakítani, annál is inkább, mivel az
elkezdettet folytatni kellene.
Varga Tamás
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Évszázadok értékei, értékek évszázadai
Ha fellapozzuk a Magyaror
szág történetével foglalkozó mű
veket, köteteket, Kemenesalja
nevezetes települései között ott
találjuk Karakó nevét is. KaraIcou 1257-ben, majd castrum Karakow 1335-ben nyer említést hi
teles oklevelekben. Részben a
Varsányiaké (1387), illetve a
oéczeli Zárkáké volt. A XV. szá
zadban Somló várához tartozott
29 adózó jobbágyportával. 1483ban a Vásonykő melletti pálosok
birtokába ment át. A község mel
lett található az úgynevezett
ayargyürü, amely a XVII. század
végén is létezett. (Ma is megta
lálható.) Egyike volt Karakó az
István király szervezte várispán
ságoknak. Itt fogadta IV. László
király a táborában Henrik bán
fiait, és 1707-ben itt táborozott
Bottyán János, a dunántúli had
járat végső szakaszában.
A karakói várispánság a közép
.Rába-vidéken és a Marczal mo

csaras környékén terült el. Vár
földei Sopron, Veszprém és Ko
márom megyékben voltak. A
XIV. század végén Karakó város.
A falu templomában található
egy márványtábla, ezen a követ
kező szöveg olvasható: „Áldas
sák az Isten Mindenekért. Mike
Mester Karakói Várjobbágynak
fia Márton vitézségei jutaimáid
1272 e. Vízkereszt napján, Kir.
Adományai nyeré Chernelházának elnevezett Gólya-Damonyát,
Sopron megyében, és alapitója
lett a' Chernél családnak. (Isten
kegyelméből, a Tisza részekre is
elágazott e Nemzetség - v.b.t. Ta
nácsos Altábornagyot, - Erdélyi
fejedelmi Követet,-Ref: ker. Fő
gondnokot, - négy Itélőmestert,
Ker. Táblai Elnököt, kir. SemitŐ
Törvényszéki
Birót,-Főispánhe
lyettest, - több Alispánokat, Or
szággyűlési Követeket, és főbb
ítélőszékek Biráit, úgy még szá
mos polg: és hadi Tisztviselőket

KARAKÓ
képes levelezőlapot adott ki. Ha
a 8-as főúton közeledünk Vas
megyéhez, ez a falu köszönt
ránk, ha Budapest irányába visz
az utunk, akkor általa búcsúzunk
szeretett megyénktől.

adott a Hazának, többen kir.
Adományokkal
jutalmazván.)
Mind ezekért hálát adva a Min
denhatónak, és kegyelmét kérve
a Jövőért, a Család hatszázados
fennállásának emlékét, a szárma
zási hely Sz. Egyházában, örökitni kívánta a legidŐsb udód, Ignácz. 1872."
Dicséretes, hogy a mai falu új
ra felszínre hozza a múltját, an
nak értékeit, megalkotta címerét,

Most kezdődő sorozatunk
kal szeretnénk ráirányítani a
figyelmet hazánk fennállásá
nak ezeregyszázadik évfordu
lójára, kiemelve a százados
emlékeket, a nevezetességeket
Újságunk lehetőségei csupán
kis részletek közlésére adhat
nak teret, ezért a megjelenő
írások forrásként értelmezhe
tőek, ugyanakkor a közelgő
történelmi évfordulóra hozzá
járulhatnak a méltó megemlé
kezésekhez. Kérjük Olvasóin
kat, hogy Javaslataikkal, észre
vételeikkel gyarapítsák értéke
ink feltárását
DJ.

A Trianoni Emlékkereszt történetéhez

Előbukkant két korabeli fotó
Tavaly szeptemberben emlé
keztünk a sághegyi emlékmű 60.
évfordulójára. Számos szép moz
zanata volt az ünnepnek. A Sághegyért alapítvány - céljának
megfelelően - felkarolta a meg
mozdulást. Köszönet az alapít
ványtevőnek, Berzsenyi Janoslts Évának, a neves család tag
jának, aki szellemi és anyagi ál
dozatokat is vállalt mindezért.
Bőven van még teendőnk,
hogy folytassuk az emlékművel
kapcsolatos kutatásokat. Három
hónapon át látható volt a Ság
hegy Fogadóban rendezett kiállí
tásunk, amely sokak elismerő vé

leményét váltotta k i , többen ezt
írásban is megerősítették. Az em
lékanyagot tovább lehet és kell
gyarapítani. Többen szorgosko
dunk e feladatért, kiemelem Hetényi József helytörténeti kutató
munkásságát, az elért szép ered
ményeit. Tudatában vagyunk an
nak, hogy a valamikor „tabunak"
számító téma eltüntette a konkrét
emlékeket, tárgyakat, fotókat,
így gyarapodtak a kutatás nehéz
ségei. Nagyobb eredményekre
nem nagyon lehetett számítani.
Éppen ezért szenzációnak tartom
az itt bemutatott két fotó előke
rülését.

Az egyik kép azt a pillanatot
mutatja, amikor - feltehetően az avatás napján, 1934. szeptem
ber 23-án a tömeg gyülekezett a
hegyen. Az akkori technikával
készült kép kicsit homályos, de
emlékeket őriz, és ez a fontosabb. Természetesen részletet áb
rázol, valószínűleg a gyülekezést
rögzíti, és a kereszt felől fotóz
ták, az emlékmű ezért nem lát
szik rajta. A fényképet dr. Kun
Lászlóné küldte Budapestről, ez
úton mondok köszönetet (Ő a
szépemlékű dr. Holéczy Zoltán
főorvos leánya.) A másik kép is
rendkívülinek mondható. Tud
juk, hogy az emlékmű avatására
sokan zarándokoltak a Sághegy
re. Megmozdult a Kemenesalja,
de távolabbról is érkeztek erre a
nagy alkalomra. Magyargencsről
érkezett az evangélikus ifjúsági
csoport, köztük volt a képen lát
ható Kebelei Ferencné szül.:
Süle Irma, Ő még él Keszthe
lyen. Emlékül őrizte az ese
ményt, mert ő szavalt az ünnep
ségen, bár a vers címére már
csak halványan emlékszik. Az
itt közölt fénykép három évvel
az ünnepség előtt készült, sze

retettel küldte el számunkra Ber
zsenyi J. Éva útján. Ezt is hálásan
köszönjük, talán alkalom nyílik,
hogy élményeiről személyesen is
beszélgessünk.
Mindezek tovább gyarapítják
gyűjteményeinket, és arra biz
tatnak, hogy a kutatást tovább
folytassuk, mi is és az utánunk
következő nemzedékek is. A
Trianon Emlékkeresztje fensé
gesen áll a táj felett, újra festve
messze világít. Teendőnk az
alapok megerősítése, ehhez
nagy Összefogásra van szükség.
Annyi eltelt idő után, a 60.
évfordulón végre ismét ko
szorúk kerültek a történelmi
emlékhelyen az emlékmű talap
zatára.
Dala József

ÚJ KEMENESALJA
Az alábbi monológ
során
kibontakozó
történet minden moz
zanatában megtörtént
eseményeket idéz fel.
A mesélő nem akarja
felfedni kilétét, hiszen
- mint mondja - az
eset, bárkivel, akár
Önnel is megtörtén
het... Nem saját sze
mélyét, hanem a segít
ségnyújtás kálváriájá
nak tanulságait érzi
fontosnak.

Egészség-ügyek

2US

injekciót adott neki, majd abba a
kórterembe kísérte, ahol már egy
súlyosabb beteg is feküdt, akihez
mentőt vártak. Lefektették a bá
csit, aztán infúziót kapott. A fia
nak rádiókapcsolatban egymás tal, fekete hajú doktornő minden
sal, és nekik még három sürgős szava és mozdulata nyugalmat,
hívásuk van. A mentőállomáson magabiztosságot sugárzott, ami
erős lánccal és lakattal lezárt ka átragadt a betegeire is. Fél tízkor
pu fogadott, az ablakban pedig megérkeztek a mentősök a bete
egy tábla állt: „Telefonügyelet gért. A bácsit régi ismerősként
nincs. Ügyelet Szombathely men üdvözölték. Megtudták, hogy az
Ő feladatuk lett volna a beszállí
tőállomáson. Telefon: 312..."
Alig hittem a szememnek, szinte tása. Nekem megköszönték a se
gítséget és elmondták, hogy
letaglózott az információ.
Több apróm és bizalmam nem Szombathelyre kellett vinniük
lévén, gondoltam egyet és a ga egy részeget a kijózanítóba, ezért
rázsomba mentem, majd bevittem nem volt itthon mentő. (Egyetlen
a bácsit a kórházba. Az ügyeletes autóval látják el éjjel-nappal
doktornő éppen egy súlyos bete Celldömölk és a környező falvak
get látott el az egyetlen nővérrel. lakosságát.) Tíz óra előtt ismét
Rövid várakozás után - a beteget Szombathelyre indulnak, és 2-3
a nővérre hagyva - felbukkant és óra hosszat újra nem lesz mentő
a városban.

Hétköznapi történet

hang jelentkezett: Halló, itt dr. X.
Y. üzenetrögzítője. Kérem, hogy
a sípsző után tessék üzenetet
hagyni. Sürgős beteghívás esetén
tessék bemondani a beteg nevét,
pontos lakcímét és panaszát. Kö
szönöm. Sípsző... Zavaromban be
sem mutatkoztam, csak valami
bocsánatfélét motyogtam.
Sebaj - gondoltam, hiszen van
orvosi ügyelet is a rendelőinté
zetben. Továbbkerekeztem tehát,
de zárt ajtókat találtam. A taka
rítónő nyitott ajtót a csengeté
semre és gyanúsan méregetett.
Celldömölki tömblakásom aj Közölte, hogy hat órától van
taján december első napjainak ügyelet és felhívta a figyelmemet:
egyikén este öt óra tájban még csak fél hat van! Hazaugrot
csöngettek. Az idős szomszéd né tam az idős emberekhez és jelez
ni hívott át, mert férje rosszul tem, hogy hatkor már lesz orvos.
lett. Mire átmentem, a bácsi azt Újra elindultam: nyilvános tele
mondta, hogy csak egy múló fon, ismét üzenetrögzítő. No hi
rosszullét lehetett. Láttam, hogy szen, sürgős beteghívás?! A ren
nem így volt. Már bevette a nyelv delőben az asszisztensnő tájékoz
alá való gyógyszerét, de ennek tatott pontban hatkor, hogy a
ellenére is fájt a feje és szédült. doktor úr vidéki hívásra ment.
Rövid tanakodás után úgy dön Felvették az adatokat és türelmet
töttek, hogy kihívják a háziorvo kértek, mert a folyosón már 5-6
sukat. Tudtam, hogy a néninek beteg is várakozott. Hazamen
súlyosan érszükületesek a lábai, tem és a bácsiék mellett vártam
és csak ketten vannak otthon. a dolgok rendeződését. Érez
Felajánlottam, hogy hívom az or tem, hogy megnyugtatja Őket a
vost. Megköszönték, hogy pár jelenlétem.
percet feláldozok a szabadidőm
Alig 120 percnyi várakozás
ből...
után megérkezett az ügyeletes or
Felöltöztem, kerékpárra ug
rottam és a posta előtti nyilvános
telefonfölkéhez kerekeztem. Ötfo
rintost dobtam a készülékbe, a
központos hölgytől kértem az or
vos lakását. Reménykeltő csend
után a jól ismert, nyugodt férfi-
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vos, aki rövid vizsgálatot követő
en a nagyon magas vérnyomás
miatt - injekció beadása után beutalta a bácsit a belgyógyá
szatra. Engem megkért az ügye
leti kocsi gépkocsivezetője, hogy
hívjak mentőt, mert Ők nem áll

ive

Bölcseletek
A népi bölcsesség szerint: „Január, feb
ruár fű és havaz, úgy lesz tavasz", és min
denki megegyezik abban, hogy „még nem
ette meg a kutya a telet". A százéves naptár
is arról beszél, hogy februárban a szúnyo
gok az orrukkal cseppet sem ártanak, a kí
gyók a mllánkjukkal ártalmatlanok, s a
prücskok torka is elrekedt.
Február a farsangolás ideje. A farsangi
köszöntök ilyenkor zeneszóval járták az ut
cákat a falvakban: „Hopp, hopp, farsang. /
Itt ölték az ártányt, / Nem adják a máját, /
Csak a szalonnáját. /"
Két jelentősebb nap színezi a februári he
teket. Az egyik a gyertaszentelő, február

Véradás
lesz
Február 2-án, csütörtö
kön a MÁV-nál Celldö
mölkön; 10-én, pénteken
Kenyériben és Pápocon;
17-én, pénteken Jánoshá
zán és Kemenespálfán; 23án, csütörtökön a celldö
mölki Kesztyűgyárban.
Március 2-án, csütörtö
kön Köcskön; 3-án, pénte
ken Egyházashetyén és Borgátán.
elnézést kért a késedelemért. Az
ambulancián - asszisztencia nél
kül - vérnyomást mért, EKGvizsgálatot végzett és tetőtől tal
pig megvizsgálta a bácsit. Újabb

másodika. Ez a hajdani rómaiaknak tavasz
kezdő ünnepe volt, melyen nagy ünnepsé
geket rendeztek. Népünk ősi szokásaiban
öröklődött a gyertyával kapcsolatos hagyo
mány. Ott volt a bölcsőnél, míg a gyermeket
meg nem keresztelték, nehogy a gonosz, ár
tó szellemek kicseréljék és egyházkeléskor,
amikor az édesanya először ment a temp
lomba, a kezében vitte. A ravatalnál szentelt
gyertyát égettek.
Manapság hazánkban is honossá akarják
tenni, a Valentin-napot, február 14-ikét. Sok
országban a baráti örömszerzés, a jó csele
kedetek, másutt a szerelmesek ünnepnapja.
Nálunk Bálint névnapja, szent Bálint neve
napjának ünnepe volt. Mivel létezése, élet
folytatása történelmileg nem volt igazolható
és bizonyítható, mint „történelmietlen szen

Elbúcsúztam a bácsitól és
megnyugtattam a feleségét ott
hon, majd 11 órára haza is ér
tem.
„Csupán" hat árába került
egy apró szívesség és a nehézkes
apparátus megmozgatása. Tízez
rek egészségére egy maroknyi
alulfizetett egészségügyi dolgozó
ügyel, akiket már csak a hivatás
tudat és a beteg embereken való
segíteni akarás tart a pályáju
kon...
Másnap délután a szomszéd
néni szalaggal átkötött két kis
Mikulás-csomagot hozott át a
kislányaimnak.
A
potyogó
könnyek láttán nem volt szívem
visszautasítani az ajándékokat,
amelyek a rajtuk felejtett árcédu
la szerint többheti átlagnyugdíj
ról árulkodtak...
Teddy Germán

tet" az egyház törölte a szentek gyülekeze
téből. Egyébként a hagyomány szerinti Bá
lint püspök hivatásos orvos, a lelki betegsé
gek tudós gyógyítója, ma így mondanánk:
pszichiáter volt, A keresztyén hit mártírja
ként 269-ben halt meg, amikor hitéért lefe
jezték.
A Valentin-nap szimbóluma a piros
szív és egy szál virág. Néhány kül
földi országban a párkeresés napja,
amikor a fiúk és a lányok az utcán
menve azt figyelik, kivel találkoznak leg
először, s akit elsőnek megpillantanak, az
a fiú vagy leány lesz a kedvesük. Angliá
ban a lányok babérlevelet dugnak a pár
nájuk alá, hogy megálmodják jövendő
párjuk nevét.
Nádasdy Lajos
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3. Dezső Anita
Fiú 7-8. osztály
1. Kővölgyi Balázs
2. Simon Zoltán
A városi sportcsarnokban január 14-én rendezte 3. Hajba Tibor
meg a Városi Diáksport Bizottság az idei terematlétika Ötösugrás
alapfokú versenyt a város és környéke általános isko Leány 5-6. osztály
1. Szomorkovits Lilla
lás tanulói részére. Eredmények:
2. Kotz Gabriella
30 m síkfutás
3. Szomorkovits Adrienn
Leány 5-6. osztály:
5.2 mp
Fiú 5-6. osztály
1. Esztergályos Katalin Eötvös
2. Szomorkovits Lilla
Eötvös
1. Tuboly Miklós
5.3 mp
Eötvös
2. Tarczi Róbert
5,5 mp
3. Gersei Éva
3. Kovács Balázs
Fiú 5-6. osztály
Gáyer
4,5 mp
Leány 7-8. osztály
1. Giczi Tamás
Eötvös
5,0 mp
1. Kiss Lüla
2. Tuboly Miklós
Berzsenyi 5^ mp
2. Borsodi Krisztina
3. Tóth Imre
3. Bende Orsolya
Leány 7-8. osztály
Gáyer
5.0 mp
Fiú 7-8. osztály
1. Balogh Bibiána
Eötös
5.1 mp
1. Gulyás Balázs
2. Kiss Andrea
Gáyer
5.2 mp
2. Boda József
3. Kiss Lüla
3. Hanzsér Csaba
Fiú 7-8. osztály
4.7 mp
CBG
Súlylökés
1. Nagy Zoltán
Leány 5-6. osztály
Berzsenyi 4.8 mp
2. Tóth Károly
5,0 mp
Gáyer
1. Kustos Judit
3. Jankó Péter
2. Kovács Nóra
Hatkörös futás
3. Tóth Veronika
Leány 5-6. osztály
Eötvös
1:57,5 perc
Fiú 5-6. osztály
1. Somogyi Beáta
2:01,2 perc
2. Szomorkovits Adrienn Eötvös
1. Mogyorósi Gergely
Eötvös
2:02,0 perc
2. Horváth László
3. Balogh Judit
3. Szakái Péter
Fiú 5-6. osztály
1:53,6 pere
Eötvös
Leány 7-8. osztály
1. Sali Ákos
1:55,2 perc
Gáyer
1. Kiss Katalin
2. Gersei Péter
1:57,8
Gáyer
2. Kiss Andrea
3. Horváth László
3. Mendel Helga
Leány 7-8. osztály
Gáyer
2:00,0 perc
Fiú 7-8. osztály
1. Balogh Bibiána
Eötvös
2:01,5 perc
1. Gulyás Balázs
2. Kiss Veronika

Sporthírek *
m

A NYUGAT Kereskedelmi Részvénytársaság

eladja
a Celldömölk, Széchenyi u. 1. alatti
élelmiszerboltját.
Az ajánlatokat írásban kérjük megküldeni
1995. 02. 01-jén 12.00 óráig
a Szombathely, Szent István király u. 83. címre.
Mindenkit írásban értesítünk.
Bővebb információt Lenti László irodavezető ad
a 94/312-935 telefonon
munkanapokon 8 és 11 óra között.

Celldömölkön,
a Dózsa Gy. u. 16. szám alatt
megnyílt a

GRABOPLAST
termékek boltja!
Tapéták, műpadlók, szegélyek,
vászonterítők széles választékával és
kedvező árral várjuk vásárlóinkat.

Gáyer

2:02,0 perc

Eötvös
Gáyer
CBG

1:49,9 pere
2:02,1 perc
2:07,0 perc

Eötvös
Gáyer
Eötvös

11,12 m
10,95 m
9,87 m

Eötvös
Eötvös
Gáyer

10,71 m
9,95 m
9,86 m

Gáyer
Berzsenyi
Berzsenyi

10,37 m
10,37 m
10,09 m

Eötvös
Berzsenyi
Berzsenyi

12,73 m
12,65 m
12,40 m

Eötvös
Gáyer
Berzsenyi

9,90 m
9,40 m
8,40 m

Eötvös
Gáyer
Eötvös

7,30 m
7,15 m
6,90 m

Berzsenyi
Eötvös
Eötvös

8,05 m
8,00 m
7,90 m

Eötvös

14,40 m

2. Somlai Balázs
3. Farkis Roland
Magasugrás
Leány 5-6. osztály
1. Karácsonyi Irina
2. ölbei Georgina
Varga Júlia
Fiú 5-6. osztály
1. Viczmándi Ervin
2. Rózsa Péter
3. Gersei Péter
Leány 7-8. osztály
1. DezsÖ Rita
2. Bálint Vivien
Fiú 7-8. osztály
1. Simon Zoltán
2. Borovszky Tamás
3. Győrvári Gábor

&
Berzsenyi
Berzsenyi

11,15 m
10,80 m

Gáyer
115 cm
K.mihályfa 115 cm
Gáyer
115 cm
Gáyer
Eötvös
Gáyer

115 cm
110cm
110cm

Gáyer
CBG

120 cm
120 cm

Gáyer
CBG
CBG

150 cm
145 cm
135 cm

A CVMSE megyei labdarúgó-bajnokságban játszó
csapata január 16-tól 21-ig felkészülési edzőtáborban
vett részt - a tavalyi évhez hasonlóan - a csehországi
Olműtz mellett. Balogh Zsolt vállalkozó szponzorálta
az egyhetes alapozást, amelynek egyik érdekessége volt,
hogy a ceUiekkel tartottak az egyházashetyei lab
darúgók is.
^
A CVMSE labdarúgó-szakosztálya teremlabdarú
gó-torna megrendezését tervezte február elején a kör
nyékbeli együttesek számára. A holtszezonban a né
zőknek is csemege lehetett volna az esemény, ame
lyen a szervezők a kiírás szerint a névleges, 3500
forintos nevezési díj mellett öt mérkőzést garantáltak
a csapatoknak. A határidő lezárultáig csak Alsóság
jelezte részvételi szándékát a tornán, ezért a kezdemé
nyezés egyelőre - remélhetőleg csupán az idén - nem
vezetett eredményre.

Épületvillamossági boltunkba - Celldö
mölk, Dózsa Gy. u. 16. szám alatt - várjuk
kedves vásárlóinkat. Üzletünkben széles
választékban és kedvező áron kínálunk:
- ipari és épületvillamossági
szerelvényeket,
- energiatakarékos fényforrásokat
kedvezményes áron, amíg a készlet tart.

A megrendeléseket
teljesítjük.

rövid határidővel

Az Uj Kemenesalja hirdetési tarifái:
egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal
tizenketted oldal
apróhirdetés

13 000 forint+ 25% áfa
7 000 forint + 25% áfa
4 500 forint + 25% áfa
3 000 forint + 25% áfa
1 700 forint + 25% áfa
300 forint + 25% áfa

A hirdetéseket
a celldömölki polgármesteri hivatalban
Molnár Gábornál lehet megrendelni.

ÚJ KEMENESALJA
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Kézilabda Dunántúl Kupa

^^3.

Átütő celli siker
Jó kezekben van a celli kézilabda-utánpótlás, ezt a tényt húzta alá az immár
hagyományosnak számító, Veszprémben megrendezett Dunántúl Kupa,
amely a celli Eötvös és Gáyer iskolák elsőségért folytatott párharcára szúkült.
Az I. korcsoportos (4. osztályos) fiúk között a 4. a testnevelés-tagozatos
osztályra épült Eötvös iskola tanulói indultak, és utasították maguk mögé
a mezőnyt. Fölényükre jellemző, hogy közülük került ki a legjobb kapus:
Németh Tamás, a legtechnikásabb játékos: Mécsért Norbert és ők adták
a gólkirályt is Kazárt Attila személyében. A csapat tagjai voltak: Grebenár Gábor, BerghoíTer Sándor, Fekete László, Józsa Péter, Polgár
Ádám, Szakos Gergő, Eröss Péter.
Eredmények:
Eölvös-Simonyi Ált. Isk. (Veszprém)
17:0
Eötvös-Széchenyi Ált. Isk. (Veszprém)
7:5
Házi góllövőlista: Kazán (11), Polgár (6), Mecsén (4), Grebenár (2),
Józsa (1).

Magyar kupadöntő Celldömölkön?
A CVMSE Fiú serdülő kézilabdázói a középdöntő egyik hatos
csoportjában küzdenek a Kézilabda Országos Serdülő Kupában a
döntőbe jutásért. Az együttes Fortuna jóvoltából két hazai mérkőzés
sel kezdi és zárja a csoporttalálkozókat,
í. Március 5.
CVMSE-Dunaferr
11.00
2. Március 12.
CVMSE-Elektromos
14.00
3. Március 18.
FTC-CVMSE
12.15
4. Március 26.
Győri ETO-CVMSE
14.00
5. Április 1.
Dunaferr-CVMSE
13.00
6. Április 9.
Elektromos-C VM SE
12.15
7. Április 22.
CVMSE-FTC
14.30
8. Április 26.
CVMSE-Győri ETO
18.00
A csoport két legjobbja jut az országos döntőbe. Erre jó eséllyel
pályázik a CVMSE, ezért terveik között szerepel, hogy kérni fogják
a döntő rendezési jogát, amelynek időpontja: 1995. május 12-14.

íme a serlegek

Kézilabdában a serdülő megyeválogatottak országos
döntőjében a fiúk között második helyezést szerzett
a CVMSE, valamint » torna legjobb kapusa, Dénes
Ákos hozhatta el * képen látható díszes serlegeket

•

A korcsoport végeredménye: 1. Eötvös (Celldömölk)
2. Dunaferr (Dunaújváros)
3. Széchenyi (Veszprém)
A I I . korcsoportosok (5-6. osztály) között népesebb mezőny gyűlt
össze, de favoritnak a két celli gárda: az Eötvös és a Gáyer számított. Az
eötvösös fiúk zöméban az 5. a osztály tanulói közül kerültek ki, ezért
átlag 1-2 évvel fiatalabbak voltak a többi csapat tagjainál, annál is inkább,
hiszen Németh Tamás, Kazán Attila és Grebenár Gábor az I . korcsopor
tosok között is pályára léptek.
Eredmények:
Eötvös-Simonyi Ált. Isk. (Veszprém)
12: 6
Gáyer-Ósi Ált. Isk.
21: 6
Eötvös-Széchenyi Ált. Isk. (Veszprém)
14: 9
Gáyer-Simonyi Ált Isk.
15: 6
Eötvös-Ősi ÁlL Isk.
16: 5
Gáyer-Széchenyi Ált. Isk.
14: 5
Eötvös-Dózsa Ált. Isk. (Veszprém)
11:11
Gáyer-Ugodi Ált. Isk.
15: 6
Eötvös-Ugodi ÁlL Isk.
12: 9
Gáyer-Dózsa Ált. Isk.
14: 5
A tornán ekkor a Gáyer iskola vezetett 10 ponttal a 9 pontos Eötvös előtt
A két csapatban a következők játszottak (zárójelben a lőtt gólok száma):
Gáyer: Baranyai Koméi, Kozma Bálint (2), Giczi Tamás (25), Kovács
Balázs (18), Ambrus Gábor (15), Horváth László (9), Viczmándi Ervin
(8), Gersei Péter (1), Bőczén Péter (1) és Szálai Tibor.
Eötvös: Németh Tamás, Császár Gábor (20), Németh József (17), Kazári Attila (9), Szenté László (8), Horváth Csaba (6), Grebenár Gábor (4),
Rózsa Péter (1), Szabó Gábor, Herendi László, Koronczai Zoltán és Grósz
István.
A Dunántúl Kupa legjobb kapusa: Németh Tamás (Eötvös), legtech
nikásabb játékosa: Németh József (Eötvös), a legjobb játékosok: Császár
Gábor és Horváth Csaba (Eötvös).
A verseny végeredményét az Eötvös-Gáyer diákolimpiai celli
házirangadó eredményének beszámítása alakította ki:
Eötvös-Gáyer 17:15 (6:6)
A Süle Nándor vezényelte Eötvös az utolsó pillanatig nyílt küzdelem
ben nyert a Márczi Győző irányította Gáyer ellen, így két legyet ütött egy
csapásra: előnyt szerzett a tavaszi visszavágóra, és a két ponttal a tarso
lyában a Dunántúl Kupa győztese lett.
-bor

Asztalitenisz iül
Hidegzuhany a hazai pályán:
CVMSE-PEAC n . 6:10
Győz: Gáspár Gábor 4/2, ölbei Péter 3/2,
Máthé Gyula 3/1 és a Gáspár-Molnár páros.
Az NB II-es találkozón váratlan vereséget
szenvedett a hazai együttes a sereghajtó pécsi
egyetemistáktól. A csapatból csupán Ölbel Pé
ter nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Az új
ütőborítással játszó Molnár Balázs nem érezte a
játékot, de ennek ellenére is volt esély a győze
lemre... A következő bajnoki mérkőzését febru
ár 4-e helyett 11-én fogja játszani a gárda a
Pécsi Kinizsivel szemben.
*
Vas megye asztalitenisz-bajnokságán ifjúsági
fiú egyéniben 3. helyezett lett Ölbci Péter
(CVMSE-Gáyer DKS), aki párosban Nagy Gá
borral (Vasép) az oldalán megyei bajnokságot
nyert. A serdülő fiúk között egyéniben Tekét
Gábor (CVMSE-Gáyer DSK), az újoncoknál
pedig Fodor Gábor (CVMSE-Gáyer DSK)
egyaránt a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
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