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Egy falu évszázadai e g y kötetben 

Boldog jövőt, Izsákfa! 
Egy kis falu életében nagy do

lognak számít, ha valamilyen 
esemény ünnepi rangot kap. Még 
sajátosabb, ha egy könyv megje
lenése ad okot az ünneplésre. 
Ilyen nagy eseménnyel büszkél
kedhet mostantól Izsákfa is. Dr. 
TungU Gyula tanár, a falu szü
lötte monográfiában foglalta 
össze szülőfaluja történelmét, ne
vezetességeit, az itt élők és az in
nen elszármazottak krónikáját. 

Vasárnap, június 11-én ez al
kalomból köszöntötte a szerzőt a 
falu lakossága. A szépszámú 
megjelentek között sokan voltak 
olyanok, akik már csak látogató
ba járnak haza. Ott voltak Tungli 
tanár úr régi, kedves osztálytár
sai, tanárai, barátai, ismerősei. 
Tisztelgő szavakkal köszöntötte 
a megjelenteket Farkas Zoltán 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Tornacsarnok-berendezés 

Debreceni pályázó 
lett a nyertes 

Hét cégtől kért árajánlatot a polgármesteri 
hivatal az alsósági tornacsarnok berendezésére, 
s közülük hármat hívott meg a versenytárgya
lásra. 

A sport- és pénzügyi szakemberekből, vala
mint az érintett iskola igazgatójából álló ad hoc 
bizottság a pályázók meghallgatása után a deb
receni székhelyű S PORTÉ AST Sportszergyártó 
és Forgalmazó Kft. ajánlatát fogadta el. 

A csarnok kosárlabda- és röplabdamérkőzé
sek versenyszerű megrendezésére lesz alkalmas, 
de mód lesz teniszezésre, kézilabdára és focira 
is - csökkentett méretű játéktérrel. - v -

Tehetség és még valami 

Gimnazisták előadói estje a könyvhéten 
Kellemes élményben volt része azoknak, akik 

június elsején a Kresznerics Ferenc Könyvtár 
és a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság 
könyvheti műsorán megjelentek, ugyanis a cell
dömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium tanuló
inak előadói tehetségéről győződhettek meg. 

A fiatalok kivétel nélkül jól szerepeltek, kö
szönhető ez tehetségükön kívül felkészítő taná
raiknak: Tóth Margitnak és Kiss Zsuzsanná
nak, akik a gyerekek egyéniségének megfelelő 
verseket választottak. Hallhattunk teljes átélés
sel előadott verset, mely az érzelmekre épít, 
mint Vlnter Krisztina előadásában Szabó Lő
rinctől a Lóci óriás lesz címűt, a Szabó Zoltán 
által előadott Weöres Sándor: Éjszaka csodái 

és Mosonyi Aliz: Pesten van egy iskola című 
versekben viszont sok volt a gyermeki báj. A 
Petőfi Sándor: Szeget szeggel versét előadó 
Boznánszky Ágnes is jól teljesítette a rábízott 
feladatot. Hajba Attila Nagy Lajos szövegével 
kápráztatta el a közönséget, hiszen a sasról szóló 
humoros leírás üdítőleg hatott. Ugyanilyen fris
sítő volt Czuczor Gergely: A falusi kislány Pes
ten című verse Halász Júlia előadásában, habár 
a vers mondatja magát, de nem lehet akármilyen 
hanggal és megjelenéssel előadni. Halász Júli
ára „rá van szabva" a vers. A felsoroltakon kívül 
hallhattunk verseket József Attilától, Szép Er
nőtől és másoktól. 

Csak így tovább! losoncz 

Itt a vizsgák ideje 
Június első fele az érettségi és 

a szakmunkásvizsgák ideje a kö
zépiskolákban. Ebben a tanévben 
a gimnáziumban 79-en érettsé
giztek a nappali tagozaton, 22-en 
a levelezőn. A végzős diákok kö
zül 54-en jelentkeztek továbbta
nulásra (ez 68 százalék), s közü

lük az összpontszám alapján 11 
már be is jutott valamelyik fel
sőoktatási intézménybe. A szak
középiskolásoknál az idén nincs 
végzős. A szakmunkástanulók 
közül 90-en próbálkoztak meg a 
szakmunkásbizonyítvány meg
szerzésével, -v-

Neudaui jubileum 
Az osztrák Neudau általános iskolája június 10-én ünnepelte 

20 éves jubileumát. A rendezvényen részt vett Makkos István 
polgármester és Völgyi László, a Berzsenyi iskola diákönkor
mányzatának vezető tanára is, akik az önkormányzat, illetve az 
iskola ajándékát adták át az ünneplőknek. 

In memóriám Holocaust 
A világon mindenütt megem

lékeztek a Holocaust 50. évfor
dulójáról. Celldömölkön a szom
szédok, a volt barátok pár szál 
virágot vittek a soha haza nem 
tértek emlékművéhez. 

A zsidó öntudat és a modern 
kultúra egymáshoz kapcsolására 
való törekvést Mendelssohn Mó
zes (1729. Dessau-1786. Berlin) 
indította el. Ezzel új fejezetet 
nyitott a Közép-Európában élő 
zsidók emancipációjához és a 
zsidó vallás elismeréséhez. 

Pannónia területén a zsidóság 
a kereskedelmi útvonalak, a Du
na és mellékfolyói mentén tele

pedett le. Vas megye területén a 
magyar királyság századaiban 
csak megtűrtek voltak, földet 
nem szerezhettek, a céhek nem 
fogadták be őket. Kénytelen-kel
letlen pénzügyletekkel, használt 
tárgyakkal, alkalmi üzletekkel 
foglalkoztak. U. József rendelete 
engedte meg a kézművességet, a 
tudomány, művészetek gyakorlá
sát és a földművelést. Ez az 
egyenjogúsítás 1870-től elindít
hatta a gazdasági, politikai és tár
sadalmi fejlődésüket. 

Vas megyében Celldömölkön 
viszonylag későn, 1840-ben tele-

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Boldog jövőt, Izsákfa! 
(Folytatás az 1. oldalról) 

képviselő, a részönkormányzat 
vezetője. Rövid üdvözlőbeszédé
ben - mintegy folytatva a mo
nográfia történelmi fonalát -
összefoglalta Izsákfa elmúlt öt
éves fejlődését, és a jelenleg ak
tuális feladatokat. 

Makkos István polgármester 
ünnepi köszöntőjében méltatta, 
milyen nagy feladat volt - több
éves gyűjtőmunka eredménye
képpen - a könyv összeállítása 
és megjelentetése. 

Az ünnepségen dr. Tungli 
Gyula meghatódva beszélt köny
véről, amellyel - saját bevallása 
szerint - életének egy nagyon 
fontos szakasza zárult le. Úgy ér
zi, nem csak szülőfalujáról, Ke
menesaljáról, de talán egy kicsit 
az egész Dunántúlról is szól ez 
a könyv. Tisztelettel adózott a fa
luban élő és már a temetőben 
nyugvó „kisemberek" előtt, akik 
szorgalmas munkájukkal tették 
ismertté, megbecsültté falujukat. 
Beszélt a példaképekről, akik 
magyarságuk megőrzésére, a ha
gyományok ápolására tették fel 
életüket. A könyv megszületésé
nek körülményeit, feladatának 

véghezvitelét Ipolyi Arnold, a 
neves katolikus püspök, a nem
zetközileg is ismert néprajztudós 
szavaival foglalta össze: „őriz
zük és tartsuk meg emlékeinket, 
nehogy azok végleg elvesszenek, 
ezáltal üresebb legyen a múlt, sí-
várabb a jelen és még sivárabb 
a jövő". 

Beszédét a következő gondo
latokkal zárta: „Kemenesalja né
pének és Izsákfának, földijeim
nek pedig azt kívánom, hogy 
annyi balsors és szenvedés után 
éljenek hosszú századokon át 
boldogan, békében és szabadon. 
Kívánom, hogy így legyen!". 

Most pedig a könyvről pár 
szót. Régi adósságot pótol ez a 
munka, mely a polgármesteri hi
vatal és néhány segítő szponzor 
jóvoltából most 500 példányban 
jelent meg. Fotókkal, grafikákkal 
színesített jó olvasmány azok 
számára, akik szűkebb hazájukat. 
Izsákfát akarják megismerni az 
ókortól a közelmúltig. Emlékül 
szolgálhat az elszármazottaknak 
és történelemkönyv az itt élők
nek. Jó szívvel ajánlja a könyvet 
mindenkinek a szerző és a kiadó. 

Kustos Evelin 
Fotó: Sebestyén Zoltán 

Kiosztották a Jónás Márton 
tanulmányi pályázat díjait 

A Kemenesaljái Baráti Kör június 10-én a gimnáziumban tartotta 
idei első találkozóját. A Juhász Gyulára emlékező műsor után ki
osztották a Jónás Márton tanulmányi pályázat díjait. 

/. díjat kapott: 
Karácsonyi László - gimnázium (fényképek és grafikák) 

//. díjasok: 
Verrasztó Tibor - szakmunkásképző (versek) 
Lenzsér Tibor - szakmunkásképző (fafaragások) 
///. díjasok: 
Hűlik Hajnalka - gimnázium (A Szent György-hegy) 
Miltényl Hajnalka - szakmunkásképző (versek) 

Könyvjutalomban részesült: 
Szabó Viktória - gimnázium és Verrasztó Tibor - szakmunkás

képző. 

A középiskolai tanulmányok legjobb Összteljesítményéért járó dí
jakat - a középiskolák javaslata alapján - a következők kapták: 

A Berzsenyi Gimnáziumból: 
Vlnter Anita 5000 forint és egyhetes balatoni nyaralás. 

Az Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolából: 
Berecz Tamás 5000 forint és egy budapesti hétvége. 

A díjkiosztó után a baráti kör tagjai megtekintették az Imaházi 
Pszichiátriai és Rehabilitációs Intézetet. A program Mesteriben fe
jeződött be. 

A résztvevők megállapodtak abban, hogy legközelebb augusztus 
26-27-én találkoznak egy bakonyi kirándulás keretében. 

völgyi 

Újabb öt évre,,, 

Ismét Vinter József a gimnázium igazgatója 
Megírtuk már, hogy az Idén 

lejár a gimnázium igazgatójá
nak mandátuma, s az önkor* 
mányzatl testület ismét az ed
digi igazgató, Vinter József pá
lyázatát fogadta el. 

Az igazgató 20 évvel ezelőtt, 
1975-ben friss diplomásként 
került a városba. Hat év után 
az osztályfőnöki munkakö
zösség vezetője lett, majd 
1985-ben nevezték k i az Isko
la élére. 

* 
Amikor a régi-új igazgatót ve

zetői ars poeticájáról faggatom, 
diszkréten elhárítja a sót. Bár 
nem tagadja az igazgató szemé
lyének szerepét, az eredménye
ket a jól felkészült tantestületre, 
és a megfelelően motivált tanu
lókra hárítja. 

Más oldalról közelítem hát 
meg a témát. 

- Igazgató úr! Önök zömében 
a gyermekkor végén, az ifjúkor 
küszöbén álló fiatalokkal foglal
koznak. Ebben a korban még 
mindig nagy szerepe van a sze

mélyiségfejlesztésnek. Hogyan 
próbálják ezt megoldani? 

- A személyiségfejlesztésben 
sikerrel kell törekedni az egyéni 
bánásmódra, eljárásokra, a pálya-
irányulás ésszerű befolyásolására. 
Kiemelt szerepet kell kapjon a ta
nulók személyiségériek sokoldalú 
fejlesztése, a világ dolgaiban eliga
zodó. Önálló véleményt kialakító, 
a felnőtt életre tudatosan készülő 
fiatalok pozitív személyiségjegye
inek kialakítása. 

- Mit jelöl meg az iskola alap
vető feladatának? 

- A gimnáziumnak - oktató
nevelő munkája során - alapve
tően két funkciónak kell megfe
lelnie: egyrészt felkészíteni a ta
nulókat a továbbtanulásra, más
részt pedig segíteni a munkába 
állást. Az előbbinél az évenkénti 
igényeknek megfelelő, a felvételi 
tárgyak párosítására alapozott fa
kultációs képzés, és a tehetség
gondozás más lehetőségei adják 
az alapját a választott szaktár
gyakban való elmélyülésnek. Az 
utóbbit a közvetlen vagy a szak

képzést kívánó munkába állást az 
alaptantervi követelmények igé
nyes teljesítésén kívül a tudatos 
munkára neveléssel és a jól meg
választott, szakirányú képzést is 
adó, illetve arra felkészítő fakul
táció biztosításával fogjuk a jö
vőben is elősegíteni. 

- Melyek a megkülönböztetett 
fontosságú szakterületek a celli 
gimnáziumban? 

- Az egyik ilyen kiemelt te
rület az idegen nyelvek oktatása. 
Nálunk angol és német nyelv ok
tatásához vannak meg a feltéte
lek. Szorgalmazzuk, hogy minél 
több tanítványunk feleljen meg 
az állami nyelvvizsga követel
ményeinek. A másik terület a 
számítástechnika-informatika. 
Jelenleg három, mélységében el
térő szerkezetben kínáljuk a 
tárgy tanulási lehetőségét. 

- A hagyományos mellett önök 
a hatosztályos képzést is felvállal
ták. Nem gondolt arra, hogy a 
nyolcosztályost is megpróbálják? 

- Célunk továbbra is, hogy a 
tehetséges, korábban érő, az is

meretszerzésben gyorsabban ha
ladni képes és tudó gyerme
keknek lehetőséget biztosítsunk 
az elmélyültebb ismeretszerzés
re. Az ezzel kapcsolatos elkép
zeléseinket, elvárásainkat az ed
dig szerzett tapasztalatok igazol
ják. Megítélésem szerint ez az is
kolatípus jól illeszthető a közok
tatási koncepció által felvázolt 
lehetséges iskolaszerkezetbe, i l 
letve a NAT leendő követel
ményrendszerébe. 

- Igazgató úr! A gimnázium jó 
eredményei eléggé közismertek. 
A következő öt évre is kívánunk 
hasonló eredményeket, pedagó
giai hitet és optimizmust! V. L. 
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Felhívás 
a csapadékvíz elvezetésére 

Amennyiben az ellenőrzés so
rán rendellenességet tapasz
talunk, úgy szabálysértési eljárást 
fogunk indítani az elkövetőkkel 
szemben. 

Kérjük megértésüket és felhívá
sunk mielőbbi önkéntes teljesíté
sét! 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Celldömölk város egyik legfon
tosabb beruházása - a városi új 
szennyvíztisztító - a közeljövőben 
valósul meg. A próbaüzem meg
kezdésének határideje: 1995. au
gusztus 31- _ , 

A vízügyi hatóság megállapítá
sa szerint a szennyvízcsatorna-
hálózatba a gyakorlati tapasz
talatok szerint jelentős mennyisé
gű csapadékvíz kerül amiatt, 
hogy a lakóházakról, udvarokról 
a csapadékvizet a szennyvízcsa
tornába vezetik többen a város
ban. Ez a szennyvíztisztító bioló
giai egység átöblítésének, a tisz
títási hatásfok romlásának veszé
lyével járna. 

Ha a város önkormányzata az 
előírt határidőig (a próbaüzem 

megkezdésétől számított 1 évig) a 
vízügyi hatóság kötelezvényét -
miszerint a szennyvízhálózatról 
való csapadékvíz leválasztásáról 
gondoskodnia kell - nem teljesíti, 
úgy az új telephez kapcsolódó zá
portározó építését és üzemeltetését 
írja elő. Ez pedig komoly pénzügyi 
terhet ró az önkormányzatra. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy ahol a csapadékvizet a 
szennyvízcsatornába vezetik, azt 
¡995. július 15-ig szíveskedjenek 
megszüntetni. 

1995. július 16-tól a polgármes
teri hivatal műszaki osztálya, vala
mint a Víz- és Csatornamű Vállalat 
közösen ellenőrzéseket végez a vá
ros területén a megszüntetést ille
tően. 

RENAULT 
ÉLMÉNY VELE ÉLNI 

Használt 
gépkocsik 
adásvételének 
közvetítése, 
bizományos 
értékesítés 

MOLNÁR & MOLNÁR KFT. 
9500 Celldömölk, Tó u. 2. 
Tel/Fax: 06/60/376-416 
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Csadó Bálintné, 30 éves, 
osztályvezető-helyettes: 

Két gyermekünk van, öt év 
óta folyamatosan, minden évben 
megyünk nyaralni. Egész évben 
rakosgatjuk a pénzt arra a pár 
napra, amit a Balatonon töltünk 
el. Ez kezdetben két hét volt, ta
valy, már csak tíz nap, ami az 
idén ötre zsugorodott. A Bala
tonon sajnos egyre elviselhetet
lenebb a drágaság, az árakat a 
németek pénztárcáihoz szabják. 
Azért megyünk mégis minden 
évben oda, mert a gyerekek 
imádják a vizet. Mindig tele 
vannak élményekkel, és minden 
évben azzal a rossz érzéssel in
dulunk haza, hogy nem tudjuk, 
jövőre újra jöhetünk-e. 

Szeretnénk majd országjárás
ra is menni, de ezt csak akkor 
tehetjük meg, ha a gyerekek na
gyobbak lesznek. 

Hol nyaral az idén? 

Rosta Zsolt, 32 éves, peda
gógus: 

Az emberek általában azt hi
szik, hogy a pedagógusoknak -
ugyanúgy, mint a gyerekeknek 
- az egész nyár szünet, nem 
tesznek mást, mint pihennek, 
nyaralnak. Azért ez nem egé
szen így van. 

Én például a tanév befejezése 
után rögtön Balatonrendesre 
megyek, egy horgásztábort ve
zetek. Természetesen a tábor 
összes gondja-baja az én nya
kamban van. Vasárnap hazame
gyek, és hétfőn már egy újabb 
tábor következik. 

A júliust itthon töltöm, az a 
ház körüli munkákkal fog telni. 
Augusztus elején egy újabb tá
bor következik a saját tanuló
inkkal. Aki táboroztatott valaha 
is, az tudja, hogy a pedagógus 
ott nem nyaral. 

Nyaralás majd a nagymamá-
éknál lesz az Őrségben, remé
lem le tudunk menni pihenni. 

Horváth Lajosné, 55 éves, 
ÉDÁSZ-pénzbeszedö: 

Sajnos sehol sem fogunk nya
ralni. Az én beosztásom olyan, 
hogy nem nagyon van mód el
menni hazulról. Másrészt a nya
ralás vagy üdülés manapság egy 
kisebb vagyonba kerül. Ami 
pénzt közben összegyűjtöget¬
tünk, annak mindig megvolt a 
helye. Hol építésre, tatarozásra, 
hol meg bútorra kellett. 

Van egy hároméves kis uno
kám, legszívesebben vele töl
töm a szabad időmet. 

Egyszer, pár évvel ezelőtt al
kalmam volt Amerikában, Bos
tonban tölteni egy hónapot a 
kint élő bátyámnál. Az nagyon 
szép élmény volt. 

Rövidesen nyugdíjba me
gyek, majd akkor több időm 
lesz, és talán megengedhetek 
magamnak egy kis nyaralást is. 
Addig... 

Völgyi László 

Értesítés 
A polgármesteri hivatalban 

az ügyfélfogadási idő - az igé
nyek figyelembevételével -
bővült. 

Hétfő: 9.00-11.00 óra 
Kedd: 
Szerda: 13.00-16.00 óra 
Csütörtök: 8.00-11.30 óra 

13.00-16.00 óra 
Péntek: 9.00-11.00 óra 

Kérik az ügyfeleket, hogy az 
új ügyfélfogadási rend betartá
sával segítsék a hivatalban fo
lyó szakszerű és gyors ügyin
tézést 

2-Q hl 

Iskolai hírek 
Május utolsó hetében rendezték 

meg Tapolcán a Kazinczy Kupa 
kézüabdatomát. A 7. osztályos fi
úk mezőnyében a celldömölki 
Gáyer iskola csapata szerezte meg 
az első helyezést. A toma legjobb 
kapusa: Márkus Péter, legtechni
kásabb játékosa Danka Ákos lett. 
Felkészítő tanár: Márczl Gyözö. 

Az alapfokú kézilabda-bajnok
ság Vas megyei döntőjén a I I . kor
csoportos „gáyeros" fiúk első he
lyezést értek el. Felkészítő taná
ruk: Szabó Lóránt. 

Az orosz nyelvi szaktárgyi ver
seny országos döntőjén a Gáyer ta
nulói, Csizmazia Gábor és Kör
mendi Eszter nyolcadik, illetve 
kilencedik helyezést értek el. Fel
készítő tanáruk: Tóth Béláné. 
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(Folytatás az I. oldalról) 

pedelt le az első zsidó, Pick Zsig
mond, aki később városbíró lelt. 
Az 1848-as megyei összeírás 
szerint számuk 39 fő, köztük dr. 
Freund Benedek orvos, aki a 
nemzetőrségben is szolgált. 

A hitközség, - mely korábban 
Simonyihoz tartozott - 1870-ben 
önállósította magát. 1872-ben lé
tesítették első iskolájukat, a te
metőt pedig 1874-ben. (Addig 
Simonyiba vitték a halottaikat.) 
1882-ben készült el a bécsi Schö¬
ne Lajos műépítész tervei alapján 
a templom, amely a szombathe
lyi monumentális zsinagógának 
hasonmása kisebb formában. 

Bekapcsolódtak Kemenesal
ján a városka életébe, ipart, ke
reskedelmet folytattak, vállalko
zásokat létesítettek. Vasutas, sőt 
mozdonyvezető is volt közöttük. 
A hitközség új tagokkal bővült. 
Sokan nehezményezték, hogy a 
templom eltér a hagyományok
tól, tornya van, orgona is szól 
benne. Az óhitűek támadták a 
modern felfogásúakat. így két 
ágazatra osztódtak: ortodox és 
neológ hívőkre. Az ortodoxok 
1908-ban új templomot emeltek, 
új temetőt nyitottak. A különvá
lás csak a rituáléra vonatkozott, 
különben egyetértésben éltek, 
bőven áldoztak közcélokra. A 
neológ hitközség neves elnöke 
volt a jótékonyságáról ismert és 
elismert Lázár Ferenc. 1935-ben 
bekövetkezett halála után fia, Lá-

In memóriám Holocaust 
zár Jenő töltötte be ezt a tisztet, 
aki mint műgyűjtő és archeoló
gus is hímevei szerzett magá
nak. 

A bethleni konszolidációs kor
szak alatt a közéletben nem sok 
szava volt a celli zsidóságnak. 
Fejlődése a belső valllási életben 
teljesedett ki . Oktatás, leáriyegy-
leti élet, előadások és a jótékony
kodás a rabbik irányításával nyu
godt légkörben folytak. 

1944-ben bekövetkezett a tra
gédia. Az utolsó években az an
tiszemita törvények béklyója, a 
elbocsájtások, a munkaszolgálat, 
a kilátástalanság nehezedett a kö
zösségre. A minden ok nélkül 

megindított háborúért és annak 
szenvedéseiért bűnbakot kellett 
keresni. Elkezdődött a celli zsi
dóság elhurcolása. Előbb a jános
házi förtelmes gettóba, onnan a 
sárvári selyemgyárba, majd va
gonokba és a pusztulásba... 

íme a száraz adatok: 
A celli hitközség lélekszáma 

(Alsósággal együtt) 1944-ben 
550 fő 

Mártírok száma: 453 fő 
Visszatért: 94 fő 
A hazajöttek munkaszolgála

tosok és 17 éven felüli lányok. 
Anya és gyermek egy sem élte 
túl a koncentrációs tábort. A 
visszatértek lerombolt templo-

A celldömölki emlékmű 

mot, iskolát, üszkös, meredező 
falakat találtak. A temetőkben a 
sírkövek ledöntve. A visszajöttek 
kilátástalanságot, ürességet, sze
rencsétlenséget, sokszor szere-
tetlenséget éreztek. Új hazát, új 
életcélt kellett keresniük. 

A szépnek indult celli zsidó
ságnak ma már csak múltja van. 
Történetét többen feldolgozták. 
Mint forrásmunkát dr. Bemstein 
Béla: A vasmegyei zsidók törté
nete és Kemény József: A kis-
celli zsidók története 1895-ig 
(Devecser, 1900) című munkákat 
említem. 

A celldömölki polgármesteri 
hivatal tervezi a Király János u. 
20. sz. alatti ház emléktáblával 
való megjelölését, ahol a lerom
bolt zsinagóga állt. E házban la
kik Sági Kati néni, aki túlélte a 
borzalmakat, családjából egye
dül. Ha fiatalsága e szörnyű ide
jéről szól, most is könnybe lábad 
a szeme. Sopron megyei lány 
volt Ő, nem vasi, ide Pali bácsi 
hozta az egyedül küszködő, de 
élni akaró kislányt. Nem mehet 
imádott szülei és kisöccse sírjá
hoz, de meggyújtotta az emléke
zés mécsesét otthon az 50. év
fordulón. Elvitte csokrát a már
tírok emlékművéhez is. ö írta e 
sorokat terjedelems visszaemlé
kezései végére: 

.JJeportálás - lidérces álom, 
Béke legyen, én nyugalmat 

várok." 
Majnovics Mária 

ny. igazgató 

Könyvheti könyv 

Újdonság 
a könyvtárban 
Vámos Miklós: Anya csak 

egy van, Bp., 1995 

Vámos Miklós Ünnepi Könyvhétre 
megjelent könyvében igen érdekes pszi
chikai jelenséget mutat be: az anya imá
dott fiacskája gyűlöli az anyját. A mánia-
kális depresszióban szenvedő asszony te
hetetlennek érzi magát, s nagy igyekeze
tében még inkább növeli a kettejük kö
zötti feszültséget. A fiú, az ünnepelt hu
morista szerint „anya mindig a lehető leg
rosszabbkor türemkedik az életembe". Ez 
a mondat többször is elhangzik a regény 
folyamán. 

A meg nem értés egymás nem-ismeré¬
sébŐI fakad, s abból, hogy soha nem mer

nek őszinték lenni egymáshoz. A nagy
nevű Ladó felesége és három gyermeke 
mellett beleszeret az egyik tévébemondó
nőbe, ám kapcsolatuk csak plátói, kizá
rólag beszélgetnek - anyjával nem osztja 
meg titkát Kegyes, de mégis hazugság, 
hogy az asszonyt nem tájékoztatja a be
tegségéről, s hagyja meghalni abban a tu
datban, hogy tüdőtágulása van. 

Az anya zsörtölődéseit csak vesszők és 
szakaszok választják el egymástól - szin
te halljuk rikácsoló, olykor zord, néha só
várgó hangját. Ez az asszony szeretetre 
vágyik, görcsösen ragaszkodó szeretetre 
- még fizet is érte, ha kell. A fiú, s az 
anya gondolkodásának különbözősége, 
ezek meg nem beszélése szüli ezt a vad, 
forrongó, visszafojtott dühöt, mely a fi
úból árad az anya felé. A feleség, Zsuzsa 
szájába adja a szerző a poént: anya csak 
egy van - hál istennek. 

Az anya öngyilkossági kísérletével in
dul a regény: önmagát és a történéseket 
kívülállóként szemléli: 

„Jézusom, beállít a kádba, próbálja le
cibálni rólam a hálóinget, amint elenged, 
rogyok összefele, újra megpróbálja, ah
hoz, hogy ez sikerüljön, szüksége volna 
egy harmadik kézre, vagy legalább némi 
ügyességre, de nemhogy harmadik keze 
nincs ennek, összesen két bal jutott neki, 
ráncigálja rólam a göncöt, ahhoz nincs 
bátorsága, hogy letépje..." 

A kezdőbetűit és a szakaszoltság mind 
ezt a fokozott idegállapotot hivatottak bi
zonyítani, hitelesebbé tenni. 

A regény végén, az anya temetésén ta
lálnak egymásra ők ketten: anya és fia, 
amikor kiderül, hogy az anya által hami
sított születési évszám került a sírkőre. 
Ladó így fogalmaz: 

„Kár, hogy csak MOST kezdek rájönni, 
hogy alapjában véve jópofa nő lehetett 
az anyám 

KÁR, hogy csak most kezdem IRI
GYELNI, amiért annyira BÁTRAN élt, 
ahogyan én sose mertem..." 

losoncz 
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Minden korosztály igényeinek megfelelően 

Beszámoló a Kemenesaljái Művelődési Központ munkájáról 
A művelődési házak széles körű tevékeny

ségéről mind kevesebet hallani. Sok helyen 
- ki nem mondva - a szocialista rendszer 
túlhaladott, nem eléggé profitorientált intéz
ményének tartják ezeket. Tehát valami olyan
nak, amit vagy el kell tüntetni vagy át kell 
alakítani. A megszüntetés esetében világos a 
képlet. Más a helyzet az átalakítással. Ennek 
következtében számos helyen a rossz érte
lemben vett rétegkultúra hordozói lettek, 
vagy egyes, pozitívnak egyáltalán nem ne
vezhető egyének elfojtott indulatainak kiélési 
helye. 

Mi a helyzet Celldömölkön? Tudja-e tar
tani a lépést a változó igényekkel a Keme
nesaljái Művelődési Központ, úgy hogy a 
már bejáródott és eredményes formák is meg
maradjanak? Erről is tárgyaltak legutóbbi 
ülésükön a képviselő-testület tagjai. Pálné 

Horváth Máriának, a központ igazgatójá
nak nem volt könnyű dolga, hogy korosztályi 
megközelítésben világítsa meg a valós hely
zetet. Az akadályon - mint azt rutinos nép
művelőtől várható is volt - sikeresen túlju
tott. Jelentésében nem csak a krónikus pénz
hiányról beszélt (igaz, szólt arról is, hogy be
ázik a tető, kopott a bútorzat stb.), hanem az 
eredmények sokaságáról, látogatók nagy szá
máról, új kezdeményezésekről. 

Két korosztály művelődési lehetőségeiről 
szóljunk részletesebben is. Az egyik a fiata
lok kérdése. A beszámoló is megállapítja, 
hogy az ifjúság nem találja helyét a társada
lomban, de ennek ellenére körükből is kiin
dult néhány kezdeményezés, amelynek a po
zitív visszhangja sem maradt el. Ilyen például 
a szkanderbajnokság, a divatbemutaló, a nép
táncestek stb. A másik csoport a nyugdíjasok, 

időskorúak szórakozásának megszervezése. 
Szinte minden tevékenységi formába, klub
foglalkozásba igyekeznek bekapcsolni őket 
a központ dolgozói. 

Külön kérdéskör a nagyrendezvények 
szervezése. Újra kellene szervezni a kráter-
hangversenyeket (ez talán jövőre meg is va
lósul). A Kemenesaljái Folklór Napok elne
vezésű többnapos rendezvény az elmúlt két 
év „Tüzes táncok" rendezvény továbbfejlesz
tése lenne. A lassan hagyományosnak mond
ható Sághegyi Szüreti Napok programját jó 
lenne országos hírűvé tenni. 

A kilátások? Az igazgatónő szerint: 
.J^isszük, hogy nincs válsághelyzet, még 
szükség van ránk." Azt hiszem, a város pol
gárainak többsége is így gondolja ezt. 

Györe Géza 

Uj alapítvány a kultúráért 
£ 4 4 

Páholyok aranyból, ezüstből 
A kultúra manapság egyre kisebb teret, egyre kevesebb anyagi 

támogatást kap, ezért alakult meg a közelmúltban a Kemenesalján 
élők polgárosodását és kulturális életét előremozdító Dukai Takách 
Judit Játékszín Alapítvány. 

Céljaik elérése érdekében most egy akciót szerveznek Páhollyal 
a színházért címmel, melynek fővédnökei: Szabó Lajos országgyűlési 
képviselő, dr. Pusztai Gyula, a megyei közgyűlés elnöke és Makkos 
István, Celldömölk polgármestere. 

Az akció keretén belül arany-, ezüst-, illetve bronzpáholyt vált
hatnak az érdeklődők a következőképpen: 

Magánszemélyek: 
Aranypáholy - 15 000 Ft, két személy számára évi négy előadásra 

és két előadást követő fogadásra szóló bérlet. 
Ezüstpáholy - 10 000 Ft, két személy számára évi négy előadásra 

és két előadást követő fogadásra. 
Bronzpáholy - 5000 Ft, két személy számára évi négy előadásra 

és két személynek egy fogadásra vagy egy személynek két fogadásra 
szóló bérlet. 

Vállalkozók és gazdálkodóegységek: 
a) Aranypáholy - 15 000 Ft, évi négy előadásra öt személy számára. 
b) Aranypáholy - 15 000 Ft, két személyre évi négy előadás és 

két előadást követő fogadásra. 

a) Ezüstpáholy - 10 000 Ft, évi négy előadás négy személy szá
mára. 

b) Ezüstpáholy - 10 000 Ft, két személy számára évi négy előadás 
és két fogadás. 

a) Bronzpáholy - 5000 Ft, évi négy előadás három személy szá
mára. 

b) Bronzpáholy - 5000 Ft, évi négy előadás két személy számára 
és egy fogadás két személynek vagy két fogadás egy személynek. 

önkormányzati és az önkormányzat által fenntartott intézmé
nyek páholyai: 

1. 8000 Ft, évi négy előadás öt személy számára. 
2. 6000 Ft, évi négy előadás két személy számára és két előadást 

követő fogadásra. 
A páholytulajdonos nevét a páholynak megfelelő színű táblán az 

általa kiválasztott ülőhelyen helyezik el. A kiválasztott páholy árának 
Összegét magánszemélyek levonhatják a jövedelemadó-alapból, vál
lalkozók költségként elszámolhatják. 

Tervezett előadások: 
Dóczi Lajos-Fényes Szabolcs: Csók - zenés vígjáték 
Ábrahám Pál: Bál a Savoyban 
Neil Simon: Tiszta Amerika 
Woody Allén: Árnyék és köd - vígjáték 
Az érdeklődők bővebb információt a Kemenesaljái Művelődési 

Központban Pálné Horváth Máriától kapnak, cím: Dr. Géfin tér 1., 
9500 Celldömölk 

Számlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Celldömölk 
854-000624 

Ne feledjük természeti értékeinket! 
Az idei esztendő a Termé

szetvédelem éve Európában. 
Ebből az alkalomból a Magyar 
Posta nagyon szép bélyegsort 
adott ki díszes borítékkal, első 
napi bélyegzéssel és az ese
ményt szimbolizáló embléma-
pecséttel. Az utóbbi nagyon is 
figyelemfelkeltő, hisz egy elsza
kadt falevelet biztostÜvel össze
kapcsolva állít elénk. 

Ez az egyszerűnek látszó pél
dázat nagyon sokat mondhat el 

arról, hogy a természeti környe
zet milyen helyzetben van. Ke
menesalja tája, amelyről nagy 
költőnk, Berzsenyi azt írta, ké
kellő halmok, gyönyörű vidékek, 
ugyancsak sok kártevésnek van 
kitéve. Nem csupán a Sághegy
ről van szó. A táj kis patakjai, 
erdei, a valamikor a vidék díszét 
adó fasorok és ligetek marad
ványai, kis tavaink és az e kör
nyezetben létező élővilág sokkal 
nagyobb törődést követel meg 

tőlünk. Az európai termé
szetvédelem éve és annak szim
bólumai arra hívják fel a figyel
met, hogy mindnyájan, akik itt 
élünk, tegyünk meg minden le
hetőt természeti értékeink meg
óvásáért, sőt gyarapításáért. 
Újra a költővel szólva, ne jár
junk úgy, hogy a lepusztult vi
dékről utódainknak azt kelljen 
üzennünk: vegyétek bús köny-
nyemet. 

DJ. 
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100 éve született Merényi Oszkár 

Életpálya Berzsenyi vonzásában 
Száz esztendeje született Merényi Oszkár, 

akinek elévülhetetlen érdemei vannak Berzse
nyi-képünk alakításában. Enciklopédikus tudása 
mellett hat idegen nyelvet sajátított el: a kutatói 
erényeket felvonultató tanártípus egyik utolsó 
hírmondója volt. 

A Sáros megyei Tótsóvárott látta meg a nap
világot 1895. június 28-án. Családjára így em
lékezett Önéletrajzában: „Hajdani Őseim - sok 
nemzedéken át - bányászok voltak a Szepes-
ségben, ifjúságomat pedig a nagy hegyek alján 
töltöttem. Talán innen van, hogy életem mély
ségek és magasságok vonzásában telt el. Édes
apám már az értelmiségiek közé küzdötte fel 
magát alacsony sorból, erdőmérnök lett és ki
váló szakember a maga területén... Édesanyám 
Garay János költőnek a családjával tartott ro
konságot." Merényi Oszkár 1905 és 1913 közön 

az eperjesi gimnázium diákja volt, majd a Páz
mány Péter Tudományegyetemen kapott ma
gyar-német szakos tanári diplomát. Magáénak 
vallotta Kunfi Zsigmond szavait: „a történelem 
parancsa: a pedagógus, aki az urak között az 
utolsó volt, most a nép között az első legyen". 
Merényi Oszkár tanári pályáján diákok ezreiben 
lobbantotta fel a költészet szeretetét. 

Előbb Körmöcbányán, majd Kaposvárott ta
nított. 1920 decemberében másfél évre a nagy-
káUói gimnáziumba került, ahol megismerke
dett Gottwald Júliával, akit 1921 végén felesé
gül vett 1922-től 19 éven át újra Kaposvárott 
volt pedagógus. Első megjelent művei saját ver
seskötetei voltak, később irodalomtörténeti tan
könyveket állított össze. 1928-ban jelent meg 
doktori értekezése Fáy Andrásról, de tudo
mányos törekvéseinek középpontjában Berzse
nyi életművének vizsgálata állt. Nikla közelsége 
ihlette kutatásait, s a fiatal vidéki tanár hama
rosan jelentős eredményeket ért el a kéziratos 
hagyaték felderítésében: ezek birtokában szinte 
kulcshelyzetbe került a Berzsenyi-kiadások 
terén. 

Az irodalomtörténet és a pedagógia mellett a 
közművelődésben alkotott maradandót .JNa-
gyon kedvezőtlen körülmények között kellett 
vállalnom annak a vidéki értelmiséginek sajátos 
sorsát, aki alkotó módon akar - belső kény
szerre is - hozzájárulni szellemi és társadalmi 
problémáink megoldásához" - írta. Somogyor-
szág fővárosában rövidesen az ismeretterjeszté
si feladatokat is teljesítő Berzsenyi Társaság fő
titkára lett 

1938-ban jelent meg első Berzsenyi-mono
gráfiája, és tudományos tevékenységének elis
meréseként lett 1939-ben a pécsi Erzsébet Tu
dományegyetem magántanára. A katolikus szel
lemű univerzitáson evangélikus vallása miatt 
előrelépési lehetősége nem volt, ezért örült, 
hogy a protestáns szellemi élet központjába, a 
debreceni Tisza István Tudományegyetemre ne
vezték ki. 1941 Őszétől a nyíregyházi kereske
delmi iskola tanára, majd 1946-tól két évtizeden 
át igazgatója lett. Az intézmény később Széche
nyi István Pénzügyi Technikummá alakult, és a 
megye legjobb középiskolájának számított. Bár 
pedagógiai érdemeit nem vitatták (felnőttokta
tás elindítása, szegény sorsú tanulók segítése 
stb.), több sérelem érte a negyvenes évek végé
től. Magántanárságát megszüntették, és egyete
mi katedrát a későbbiekben sem kapott, sőt 
1948 és 1955 között nem publikálhatott. Az öt
venes évek közepétől újra több lehetősége nyílt 
a tudományos tevékenységre, és 1960-ban (Sza
bolcsban hetedikként) megszerezte a kandidá
tusi fokozatot. Szellemi frissességére jellemző, 
hogy csak 1966-ban, 71 éves korában ment 
nyugdíjba. Ebben az esztendőben került kiadás
ra kibővített második Berzsenyi-monográfiája, 
amelyben hosszú évtizedek kutatásait össze
gezte. 

A következő évben Budapestre költözött; ez
zel a tudományos vérkeringésbe is könnyebben 
tudott bekapcsolódni. HallaÜan szorgalommal 
folytatott kutatásait 1976-ban, Berzsenyi Dániel 
születésének 200. évfordulóján tárhatta az or
szág nyilvánossága elé: három könyvet publi
kált a költőről, köztük „legsúlyosabbként" a So
mogy és Vas megyék együttes megbízásából 
készült vaskos Berzsenyi-emlékkönyvet. Ez
után elkezdte az egész addigi életművet meg
koronázó kritikai kiadás munkálatait, és a kéz
iratok megjelenésre készen sorakoztak íróaszta
lán, amikor hirtelen szívinfarktus érte. 86 esz
tendős korában, 1981. március 19-én hunyt el. 

Több mint négy évtizede: és másfél tucat 
könyvet szentelt a „magyar Horatiusnak". Ku
tatási gyakorlatához hozzátartozott az iroda
lomtörténeti helyszínek személyes megtekinté
se: természetesen Kemenesalján is számos al
kalommal meglátogatta a Berzsenyi-emlékhe
lyeket. Irodalomtörténeti tanulmányai mérföld
követjelentenek a Berzsenyi-filológiában. Elis
mert pedagógusi tevékenysége mellett szinte 
egy fél akadémia munkáját végezte el. 

Németh Tibor 

Sághegyi szüret '95 

Képzőművészeti 
pályázat 

Kedves Gyerekek! 

A celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár 
a Sághegyi Szüreti Napok "95 rendezvénysoro
zat részeként képzőművészeit pályázatot hirdet, 
A pályázat célja, hogy megismerjétek és meg
ismertessétek épített környezetünk érdekessége
it, szépségeit 
A pályázati téma: 

KEMENESALJA ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEI 
Ábrázolható a megjelölt tájegységen található 

műemlék, műemlék jellegű épület, népi építé
szeti emlék, vagy annak egy részlete (pl. kapu, 
homlokzat, torony stb.) 
Pályázati feltételek: 

- Részt vehet minden általános iskolás és 
gimnáziumi tanuló 10-14 éves korig egyéni al
kotásaival. 

- Egy pályázó maximum 3 db művet küld
het be. 
A pályamunka technikája: 

- grafika (ceruza, toll, tus, monotipia stb.) 
- festő technika (akvarell, tempera, pasztell 

stb.) 
A kép mérete: 

35 x 50 cm-es vagy 
50 x 70 cm-es paszpartuzva 
Az alkotások hátlapjára adataitokat (név, is

kola, osztály) legyetek szívesek felírni. 
Beküldési határidő: 

1995. szeptember 18. 
Cím: Kresznerics Ferenc Könyvtár Gyermek

könyvtára 
9501 Celldömölk - Pf.: 40 
A legjobb pályaművek alkotói könyvjutalom

ban részesülnek. 
Az eredményhirdetés és az ünnepélyes díjki

osztás 1995. szeptember 22-én 15 órakor lesz 
a könyvtárban, amely alkalomból a zsűri által 
kiválasztott pályaművekből rendezett kiállítás is 
megtekinthető. 

SEmon Zsolt grafikája 



Borról-borért 

— 1995. J Ú N I U S 22. UJ K E M E N E S A L J A 

Az Űj Kemenesalja helytörténeti játéka 
Akarja, kedves Olvasónk, hogy vendégül lássuk? Fejtse meg a felad

ványokat és nyerjen. Jó szórakozást! 
A most közölt elsó, bemutatkozó játékunk felnőttekhez szól, s a borról 

derít ki titkokat, mindazoknak, akik megfejtik a feladványokat. 
1. Tétel: Baráth Géza sághegyi szőlősgazda (1. sz. kép) mit mondhatott 

a pincéjében a sági borról? Egy szóval vagy egy tőmondattal kell vála
szolni. (Természetesen sok szép mondatot árulhat el a felvétel, a legjobb 
tippeket fogadjuk el, és azok beküldőit sorsoljuk.) 

2. Tétel: Vajda Lajos borgátai, kdssomlyó-hegyi szőlősgazda (2. sz. 
kép) vajon mit mondhatott az ő borukról. Hasonlóan rövid választ kérünk. 
(Megjegyzés: A fotót jól nézzék meg, különösen a szemeket!) 

3. Tétel: Vers a borról: (részlet) 

„Rideg Somló, térföldi remete, 
Reád száll a mezők lélekzete. 
Körülfoly a nap, mint hü szerető, 
Osztatlan hévvel téged ölelő. 
A távol Marczal szellőt küld feléd, 
Hogy illat és fény olvadjon beléd. 
Mégis, Somló, benned nincs érzelem, 
Tőid levét hiába szeretem: 

1. sz. kép 

2. sz. kép 

De mit beszélek? Itt a bor, 
Ahány csepp, éljen annyiszor 
A hü barát s a szeretet, 
Rideg Somló! Isten Veled!" 

Megfejtendő: ki írta e verssorokat? 
Berzsenyi Dániel, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály 
A kiválasztott név beküldendő. 

A játékot támogatja (szponzorálja): Vajda Lajos, Borgáta. 
Nyeremény: A szerencsést kissomlyó-hegyi pincéjébe invitálja bor

kóstolásra a gazda, borkorcsolyával hegyi módon. Ezen kívül egy üveg 
bor lesz az ajándék a család vasárnapi ebédjéhez. A nyertes és plusz egy 
fő a meghívott. 

Beküldési határidő: 1995. június 30. A megfejtéseket Celldömölkön, 
a Polgármesteri Hivatal folyosóján lévő gyűjtőládába kell bedobni (bo
rítékban, levelezőlapon, vagy egyszerű papíron). Vidékről a levelezőlapot 
a Polgármesteri Hivatalnak, Molnár Gáborhoz címezzék. 

A nyertes nevét lapunk egy későbbi számában közöljük. Észrevétele
iket, javaslataikat a játék folytatása érdekében várjuk és köszönjük. 

Dala József 

tSH2 
Bakonyból sugárzó siker 

Kiss István tanár úr Jásd kis
községben, a Bakony „rejtekében" 
neveli, oktatja diákjait. Valamikor 
városunkból indult küldetése teljesí
tésére, és erre mindig szívesen emlé
kezik vissza. Ez a kis bakonyi falu 
éppen az ő és felesége munkálkodá
sa, no meg a diákok szorgalma által 
tudat magáról. Országos hírű szakkö
rük van, a filatelia tudományában 
már nagyon is ismertek. A legutóbbi 
országos vetélkedőn, amelyet a Ma
gyar Bélyeggyűjtők Országos Szö
vetsége már a XII. Ifjúsági Vetélkedő 
néven rendezett, a jásdi iskolások ta
náraik irányításával első és második 
helyezést értek el. 

A felkészüléshez mintegy ötven 
személytől kértek és kaptak hathatós 
támogatást. így jutottak el hozzánk 
is, hisz a Honfoglalástól Trianonig 
címet viselő anyagukhoz a sághegyi 
történelmi multat őrző és a filaléliá-
ban is megjelenő gyűjteményre is 

szükségük volt. Ehhez adtunk támo
gatást, így van kapcsolatunk a jásdi 
iskolásokkal egy nemes vetélkedő 
ürügyén. Természetesen az érdem az 

övék, és újságunk hasábjain is gratu
lálunk nagyszerű sikerükhöz. A ceU-
ből induló tanáruknak a munkássága 
azt bizonyítja, hogy nem feledkezett 
meg a valamikori pátriáról. Remél
jük, hogy a jövő évi rendezvényünk 
során, amely kapcsolódik majd ha

zánk alapításának 1100. évfordulójá
hoz, ajásdi kisiskolások útja hozzánk 
is elvezet Ebben a reményben közöl
jük a róluk készített felvételt lapunk 
hasábjain. 

Dala József 
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Kemenesalja országgyűlési képviselői 

Porkoláb Mihály (1857-1929) 
Az Ostffy Lajos utáni évtized 

gyorsan változó politikai életé
ben - két évig tartó interregnum¬
mal - hárman is képviselték kör
nyékünket az Ország Házában. 

A Monarchia-béli Magyaror
szág utolsó kemenesaljai ország
gyűlési képviselője Porkoláb 
Mihály ügyvéd volt. ösi nemesi 
dinasztia sarjaként 1857-ben szü
letett Bobán. Középiskoláit a 
soproni evangélikus líceumban 
végezte, az érettségit pedig Pá
pán tette le. Tanulmányait a Páz
mány Péter Tudományegye
temen folytatta, ahol 1883-ban 
szerzett jogi doktorátust. Egy év 
múlva - az ügyvédi vizsgát kö
vetően - Kemenesalja fővárosá
ban telepedett le, és hivatásához 
hű maradt 1929-ben bekövetke
zett haláláig. 

Rögtön bekapcsolódott a helyi 

közéletbe, és a függetlenségi párt 
települési elnökeként Kisccll 
képviselő-testületének 40 éven 
keresztül oszlopos tagja volt. Ha
sonlóan hosszú ideig viselte az 
„evangélikus egyház felügyelője 
és ügyésze" címet. Számos köz
intézmény létesítését kezdemé
nyezte, és alapítói között tartja 
számon a Kaszinó, valamint a 
Kemenesaljai Takarékpénztár, 
amelynek később elnöke lett. 
Több mint egy évtizeden át el
nökölt a kórházi választmány 
ülésein, és a városi villanyüzem 
első igazgatójának is mondhatta 
magát. A kiváló jogász - akinek 
cikkei fővárosi és megyei lapok
ban jelentek meg - bekerült a me
gyei törvényhatóságba. Több nagy 
bűnperben tűnt ki enáUopédikus 
tudásával és emberi tartáson ala
puló rátermettségével. 

Tekintélyére jellemző, hogy 
1906. április 19-én a muraszom
bati függetlenségi és 48-as Kos-
suth-párt vezetőinek gyűlésén a 
vend nyelvű községek küldöttei 
és a megjelentek őt kiáltották ki 
képviselőjclöltükké. Porkoláb 
Mihály ekkor még nem kívánt él
ni a bizalommal, de egy évtized 
leforgása után a szülőföld hívá
sának már nem tudott ellenállni: 
1917 szeptemberében egyetlen 
jelöltként indult, s így az Esső 
Imre szombathelyi ügyvéd el
nökletével megtartott gyűlésen 
egyhangúan őt választották füg
getlenségi képviselővé. Másfél 
éves mandátuma a Monarchia 
széthullásának idejére esett, ami 
erősen behatárolta a lehetősége
ket, de az országgyűlési jegyző
könyvek felkészültségéről és re
torikai tehetségéről tanúskodnak. 
A kommün idején üldöztetésnek 
volt kitéve, neve a túszok listáján 
szerepelt... Fia, Porkoláb István 
írta az 1927-ben megjelent, mai 
napig haszonnal forgatható és je

lentős forrásértékkel rendelkező 
Celldömölk, Kismáriacell szaba
dalmas mezőváros története cí
mű helytörténeti kiadványt. 

Porkoláb Mihály puritán jelle
méhez hivatásának lelkiismere
tessége, a szeretetből végzett 
közmunka és a teljes politikai 
függetlenség párosult. Celldö
mölk polgári életének egyik fő 
szervezőjeként minden társadal
mi megmozdulásban irányító 
szerepet vállalt. Németh Tibor 

S \ ¡7 V R A V U S K A G Y U L A 
J f a - g v i l a ) épület* és bútorasztalos 
' " ' mester, faipari technikus 

MAGÁNVÁLLALKOZÁS CELLDÖMÖLK 

Faipari termékek gyártása és forgalmazása 
MEGRENDELHETŐ: gerenda, deszka (gyalulva is), hajópadló, 
tetőlóc, lambéria, szegélylécek, beépített bútor, polcelemek, lép
csők, lépcsőkor!átok, kerítéselemek, tűzifa fűrészelve és méter
ben, széldeszka 
TELEPHELY: CELLDÖMÖLK-IZSÁKFA BOKODPUSZTA 
TELEFON: 543 vagy 60/377-557 

Új üzlet nyílt: Faáru Bolt 
Celldömölk, Sági u. 20. (A volt zeneiskola épületében.) 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 13 000 forint + 25% áfa 
- fél oldal 7 000 forint + 25% áfa 
- negyed oldal 4 500 forint + 25% áfa 
- nyolcad oldal 3 000 forint + 25% áfa 
- tizenketted oldal 1 700 forint + 25% áfa 
- apróhirdetés 300 forint + 25% áfa 

Újdonság! 
Első oldalon megjelenő szalaghirdetés (190 x 25 mm) kék 

színnyomással csak 

4000 Ft + 25 százalék áfa. 
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 

5 százalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy 
Antal Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, 
a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

Vas Megye és Szombathely Város 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa 
VÁLLALKOZÓI KÖZPONTJA 

PÁLYÁZATOT H I R D E T 
SZAKTANÁCSADÓI 
hálózatban való részvételre 
Vas megye következő területeiről: 
• SÁRVÁR és környéke 
• CELLDÖMÖLK és környéke 
A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT olyan tanácsadók jelentkezését 
várja, akik a kis- és középvállalkozók számára nyújtanak tanács
adást következő témakörökben: 

• adó, pénzügy 
jog, társaságalapítás 

• könyvvitel 
• üzleti terv készítése 
• bel- és külkereskedelem, vám 
• marketing, reklám 
• mezőgazdaság 
• TB, munkaügy 
• fordítás-tolmácsolás 
• számítástechnika 

A szaktanácsadói hálózatban való részvétel elnyeréséhez benyúj
tandó pályázat tartalma: 

- szakmai önéletrajz 
- képzettséget igazoló dokumentumok 
- tanácsadás témája 
- tanácsadás földrajzi területe 

A pályázat benyújtásának határideje: 1995. július 14. 
az alábbi címen: 
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B. 
További információén Barna István tanácsadási és informá
ciós menedzserhez fordulhatnak az alábbi telefonszámokon: 
94/326-048, 326-050. 
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7síros kenyér hagymával és bor 

Göncz Árpád 
a régi diófát kereste 

A meghitt helyekre visszajárunk. Ez esett meg Göncz Árpád köz
társasági elnökkel a tavasszal, amikor váratlanul megjelent a Sághe
gyen. Tíz évvel korábban járt itt, akkor még teljesen más minőségben, 
és egy régi pincében kóstolta a hegyünk borait. Visszavágyott, és a 
mostani méltóságában, de kicsit mesés körülmények között - sport-
ruhában, simléderes sapkáját jól a szemére húzva - kis társasággal 
felkanyarodott a hegyre. Megnézte a Trianon-kiállítást, majd felkereste 
a régi pincét és azt a nénit, aki jó egy évtizede megkínálta őket. A 
pince áll ugyan még, de már átépítve, kicsinosodva, homlokzatán fel
irattal, Krisztina csárda. A valamikori néni már nincs i t t 

Az elnök úr körbejárta az épületet, kereste a régi diófát és nagyot 
nézett, látván a nagy változást. A szép épület meglepte, és a tájra 

Ennél az asztalnál ült az elnök úr, kár, hogy akkor nem készülhetett fotó... 

nézve talán Petőfi sorai juthattak eszébe - minden régi kedves helyei 
bejár. Rendeltek is egyszerű étket, zsíros kenyeret hagymával, mert 
ahonnan ők érkeztek, ott nem lehet ilyesmit fogyasztani. Kértek bort 
is, de ahogy mondta, az itt termettet. Nagyon ízlett nekik, ahogy a 
vendég fogalmazott, ez is emlékezteti a valamikori látogatására. Kí
sérői filmezték a csárdát kívül-belül, elismeréssel szóllak a rendről, 
a tisztaságról, a belső terek szépségéről és a kilátásról. 

Kovács István és családja a sok erőfeszítéssel maradandó szépet 
alkotott. Szívesen jönnek ide a vendégek. Csend és meghittség itt a 
„kínálat", amit nem mindenütt lehel megkapni. Mindehhez a meg
rendelt jó étel és ital társul. A minap pesti vendégekkel ültem a ház 
előterében. Május vége lévén, a cseri domboldalak akácvirágos vi
déke gyönyörű látványt nyújtott. Vendégeim nem győztek betelni 
vele. Ide vissza kell térni - mondták. A csárda tényleg dísze, szépsége 
a Sághegynek. DJ. 

Vasi József 

A Ság 
Szörnyű erők nemzetiek a földmély tüzvőrös ágyán. 
Csak a kő-létnek volt boldogság e szerelem. 

Hogy tépte aföldanyád vonagló testét szülés-görcs, 
míg Vulkánusz apád büszkén az éghez emelt. 
Benned is ott játszott létünk örök ellentéte; 
egyiknek születés-kín, másiknak fájó halál. 
Míg te izzó füst-hajas fejjel nézted a tájat, 
körötted tűz-véres kés gyilkolt, az égés-halál. 

Ó, hogy átkozták jöttöd fák, füvek, állatok, élők... 
aki csak bírt menekült, ki nem bírt, füst, hamu lett... 

Aztán mint mindig, lassan elmúlt a pusztulás-emlék... 
holtak dédunokái elfoglalták az öled. 

Hordja azóta az élet magját szépívü tested... 
szelíd dajka... hagyod szopni dús csecsed tejét... 
ős-türelemmel tűröd, hogy megraboljon az ember. 
Egyszer kő-húsodba tép, másszor a véredből lop, 
s nagylelkűn elviseled. Sőt, burjánzód rajtad a szépet! 
Szikláid bazalt-virága nyílik az árny hűvösén... 
szólal a száguldó szélben a bazalt-orgona játék 
s míg lelkemen lecsorog, elszáll - mi marta - a gond. 

Állunk a sirató-fálnál, s a színes kő-erek ívét 
magunkba hullva csodáljuk. Szép ez a szikla-világ! 
Hordoz a felszabdalt tenyerén anya-6s-szeretettel... 
minden új föld-seb után más arca lebben elénk... 

s mire elcsicsisgatja a kóborlásban a hegy-mese búnkat, 
bölcs pincék bor-hűvösén megcsurran halkan a dal... 

1993 

NEKRO 
Temetkezési és 
Szolgáltató Kft. 

Celldömölk, Kossuth u. 13. 
Tel.: 30/463-601 

Szombathely, Petőfi u. 13. 
Tel.: 94/312-644 

Gyászuk nehéz óráiban mindenre kiterjedő szolgáltatása
inkkal szeretnénk megkönnyíteni a fájdalmas tennivalók 
intézését. Temetések teljes lebonyolítása, hamvasztatós, 
exhumálás, kellékárusítás, koszorúkötészet, szállítás bel
földre, külföldre. 

Fizetési könnyítések: 

- ingyenes koszorúkiszállítás 
- kamatmentes részletfizetés 
- ingyenes anyakönyveztetés, ügyintézés 

BÍZZON BENNÜNK, H O G Y S E G Í T H E S S Ü N K 

OLCSÓBBAN, SZEBBEN, 
KEGYELETTEL 
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TISZTELT ÜGYFELEINK ! 

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY 
1995. JÚNIUS 1-TŐL 

CELLDÖMÖLKI FIÓKUNKBAN 
(KOSSUTH U. 18.) 

BANKJEGYKIADÓ AUTOMATA ÜZEMEL, 
MELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL A 

BANKKÁRTYATULAJDONOSOK 
A NAP 24 ÓRÁJÁBAN 

KÉSZPÉNZT VEHETNEK FEL 
FOLYÓSZÁMLÁJUKRÓL. 

AZ OTP BANK TÖBBET AD! 

Tisztelt Vásárlóink! 

M E G N Y I T O T T U K 
A K U T H Y K E R ÜZLETHÁZBAN 

ÉLELMISZER VEGYESÁRU ÜZLETÜNKET! 

ÜzletUnk ajánlata: kunért házi tejföl, tej, tejtermékek, friss házi ke
nyér és pékáru, hentesáru, fagyasztott csirke- és pulykahúsok, kon
zervek, mosószerek, zöldségek, gyümölcsök, olcsó borok, szörpök, 
üdítők, diétás termékek cukorbetegeknek. 
Minden olyan árucikk, amire önnek a háztartásban szüksége lehet! 

Üzletünk nyitva tartása: hétfőtől péntekig fél 6-tól 19 óráig, 
szombaton: 6 -14 óráig, vasárnap: 6-12 óráig. 

Tisztelettel várjuk kedves vásárlóinkat! 

Szilvia fotó 
Esküvők, családi események fénykép- és videofelvétele. 

Teljes szolgáltatás esetén 
ajándék nagyítás 30 x 40-es méretben! 

Polaroid igazolványkép azonnal, 
amatőrfilm-kidolgozás kiváló minőségben! 

Fllmeladás kedvezd áron. 

Várom kedves megrendelőimet. 

SZILVIA FOTÓ, Celldömölk, műhelysor 

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig. 
Megrendelés esetén szombaton is. 

Egy új adat 
a Sághegy 

anyakönyvébe 
Mindenes gyűjtemény címen 

jelent meg Komáromban 1790-
ben(!) egy kiadvány, amely „A 
magyar országi boroknak" a 
rangsorát szedte csokorba. „A 
Dunának nap-nyugati részein" 
című fejezetének harmadik 
pontjában ezt jelzi: „3. Vas 
Vármegyében Dömölk mellett 
a Ság-hegyen..." Tehát több 
mint kétszáz éve, nyomtatásban 
kiemelten szerepel hegyünk 
bora, a hazai jó minőség dicsé
retével. 

M I N D E N E S 

; Y Ü J T E M É N \ 
i 7 9 a E f z t . 

IV. N E G Y E D . 
tí. Gyúrna tlavátiab etfö Napjától fogvc 

Stt jjaiab Havának ilj'ó Napjáig. 

> iffífcni Ittctc&n — — — 

írattatott ' i Nyomultatott 

KOMAROMhAH, 

W é b e r S i m o n P é t e r ' betűjivel. 

A G R O - E N T A K F T . 
Tsz-ek, kisgazdák figyelem! 
MTZ 50, 80, IFA, T25, T-Z-^M< erőgépalkatrész szaküzlet 

(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 
BÁLAZSINEG, KASZAPENGE, RENDSODRÓFOGO 

(magyar, osztrák) 
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK. TÖMLŐK 

(több méretben) 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig 
Telefon: 06-60-376-768. Celldömölk, Nemesdömölki u. 2. 

AJÁNLATUNK: 
padlószőnyegek, tapéták, 
lakásfelszerelési áruk. 
szekrénysorok, 
ülőgarnitúrák, 
kiegészítő kisbútorok 
(egyedi méretre) 

Nyitva: 8-tól 17 óráig, szombaton: 8-tól 12 óráig. 

9500 Celldömölk, Sági u. 56. (Volt laktanya épülete.) 

PREMIER 
KÖNYV- , PAPÍR-, ÍRÓSZERKERESKEDÉS 

Rozmán Ferencné értesíti a tisztelt lakosságot, 
hogy ajándék-tapéta boltjukat 

július l-jén, szombaton megnyitják! 

A nyitás napján 
minden áruféleségre 

1 5 % 
kedvezmény. 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 
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Újabb kép a Trianoni emlékkereszt avatásáról 
Emlék az Uhlár családról 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a tavalyi sághegyi megemlékezés 
ulán gyűjteményünk számára ajándékok érkeznek. Ezúton köszön
jük meg Uhlár Edit és Uhlár Sarolta tanárnőknek a itt közölt 
régi fotót, amely a Trianoni emlékkereszt avatásának ünnepén 
készült. Édesapjuk, Uhlár Gyula vezényli a képen látható ének
kart 

Az esemény pillanatán túlmenően ez a kép iskolatörténetet is 
elevenít Ugyanis az említett személyek családja nélkül vidékünk 
oktatástörténete nem lehetne teljes. Az Uhlár család munkássága 
meghatározó ebben a kérdésben. Kisiskolásként mindig nagy nap
nak számított a valamikori tanfelügyelő látogatása. Tanítónk be
jelentette, hogy érkezik Uhlár felügyelő úr és elvárta, hogy ehhez 
méltóan készüljünk. Visszagondolva az akkori időkre, bennünk 
él ma is a tiszteletet adó emlékezés. E történelmi fotó egy taní
tócsalád valamikori életképe is: bár nevezetes napon készült, a 
szorgos hétköznapok fáradságos hátterét is mutatja. 

DJ. 

Felháborodott olvasói levél a „rendért" 

Legyen Celldömölk igazi otthonunk! 
A képek tanulsága szerint elképesztő ál

lapotok uralkodnak Celldömölk utcáin. Éj
szakai brigádok, vadragasztók kalandozzák 
be a várost, és gátlás nélkül ragasztanak, 
igyekeznek minden talpalatnyi helyet kihasz
nálni. Nem kímélik a középületeket, telefon
fülkéket, fákat és villanyoszlopokat. A nagy 
üveg- és falfelületek, kirakatok csak úgy 
vonzzák az enyves pamacsokat. Ez oly 
annyira időtálló tud lenni, hogy a város szinte 
minden pontján éktelenkednek a nem egyszer 
obszcén szavakkal összefirkált, s rendre egy
másra ragasztott plakátmocskok. Foszlányaik 
hónapokon, éveken keresztül integetnek az 
arra járóknak. 

Nincs kegyelem az autóbusz-menetrendről 
tájékoztató tábláknak sem. Félig döntött 
KRESZ-táblákkal, fiatal, letarolt csemetefák
kal találkozunk úton-útfélen. A felháborító 
és józan ésszel felfoghatatlan cselekedetre 
nagyon nehéz magyarázatot találni. Miért 
okoz örömet valakinek, ha másoknak rosszat 
tesz? Szerencsére nincsenek sokan, de sajnos 
éppen elegen ahhoz, hogy az itt lakóknak és 
a hozzánk látogató külföldieknek bosszúsá
got, lehangoló látványt okozzanak. Sajnos a 
vétkesek helyett nekünk kell szégyenkez
nünk. 

Az sem várható el senkitől, hogy a letarolt 

facsemetéket, megrongált táblákat naponta 
pótolják. Sehol és senkinek nincsen pénze 
arra, hogy százezreket költsön el a vastag 
plakátmocskok eltávolítására, falburkolatok 
felújítására. 

A város központjában lévő eszpresszó fa
lán látottakról nincs mit mondanom. Lesújtó 
látvány. Ha lehet, én elkerülöm. Külföldi ba
rátom bejáratát raktárnak vélte. Városunk e 
szégyenfalát sürgősen meg kell szüntetni. A 
falon lévő plakátok vagy a régiek foszlányai 
hiteles képet nyújtanak az elkövetőkről. Le
kaparással vagy lemosással ezt eltüntetni 
nem lehet. Eredeti állapotát csak a falburko
latcsere hozhatja meg. Az ezzel járó költsé
geket az elkövetők térítsék meg. Javaslom, 
hogy a város frekventáltabb pontjain a fal
felületet olyan anyaggal vonassák be, amely 
megakadályozza a plakátok felragadását. 

A bajok főforrása sok esetben a hirdetni-
vágyók tájékozatlansága. Az éjszakai ragasz
tóbrigádok tagjai nem tudják, vagy egysze
rűen csak nem akarják tudni, hogy ragasztani 
csak engedéllyel lehet. 

A műemlékek, középületek, közterületek 
védelmében feltétlenül meg kellene alkotni 
a városi önkormányzatnak azon rendeletét, 
ahol tételesen felsorolnák a plakátok kitéte
lével kapcsolatos teendőket. A rendelet meg
szegőit szigorú szabálysértési bírsággal sújt
sák. Szolgáljanak példaképül a Parti Bevá
sárlóközpont szépen, igényesen és ízlésesen 
dekorált kirakatai. Nem szívderítő látvány a 
különben nagyon esztétikus dekorációval 
rendelkező Kiscelli Patika kerék
pártartójához odaerősített ízléstelen, primitív 
„Kínai Bolt" tábla. Ugyanilyen lehangoló lát
ványt mutatnak a piaci WC-k kopott, elha
nyagolt, agyonmeszelt ajtói is. Innen néhány 
lépésnyire a református templom szom
szédságában magányos cédrusként emelke
dik ki a csali ántengerből egy roskadozófél-

ben lévő budi. Tőle 5-6 méternyire állítják 
fel standjaikat a piaci kereskedők is. 

Meg kell szüntetni a Kossuth L. utcai édes
ségbolt udvari falára felerősített, lestrapált, 
elolvashatatlanul éktelenkedő, iparosok ne
veit közlő tájékoztató táblát. Közülük néhá
nyan már rég nem folytatják szakmájukat, 
de lehet, hogy már nincsenek az élők sorában 
sem. Javaslok helyette a város központjában 
felállított dinamikus tájékoztató táblát, ame
lyen a neveket időközönként cserélni is lehel. 

Városi parkunk legyen a pihenni vágyóké, 
a benne nyugalmat keresőké. Meg kell kí
mélni őket és a gyermekeket az ott szabadon 
rohanó kutyáktól való félelemtől. 

Nagyon impozáns és szép a I I . világhábo
rúban elesett hősök emlékműve. Köszöne
tünket fejezzük ki a polgármesteri hivatalnak, 
Celldömölk lakóinak. Javaslom, hogy tegyük 
félre a művész úr által elképzelt modernséget 
és helyezzük láthatóvá, szemsíkba a hősök 
neveit, hogy az idős apáknak, anyáknak és 
szeretteiknek ne kelljen térdre borulva ke
resni őket. De ezzel kényszerítjük az arra kó
borló kutyákat arra is, hogy a szükségletük 
elvégzésére szánt helyet máshol keressenek. 

Ahogy látjuk, sok tennivalónk van nekünk, 
lakóknak és városunk vezetőinek egyaránt. 
Az épületek, parkok környezete, rendje, tisz
tasága, a kirakatok és egyéb ablakfelületek 
dekorációjában megmutatkozó jóízlés hatha
tós segítséget nyújthat ifjúságunk esztétikai 
igényességének nevelésére. 

Városunk ifjúsága legyen boldog, vidám, 
szórakozzon kellemesen, de viselkedjen kul
turáltan. Különösen az éjjeli órákban ki kell 
kapcsolni városunk lakóinak életéből mind
azt, ami hangos, lármás vagy durva, ennek 
következtében közönséges és ízléstelen. 

Legyen Celldömölk igazi otthonunk, szép, 
tiszta, rendezett, virágos és nyugalmas. Egy
mást segítve, a polgármesteri hivatallal 
összefogva minden bizonnyal a városok kö
zötti nemes vetélkedésben rangos helyet fog
lalhatnánk el. 

Pataki Márton 
Celldömölk, Sági u. 1/B 
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<0> SPORT <> eredmények - események ^ SPORT <fr j 
Megyei labdarúgó-bajnokság 

Tavasz végi feltámadás 
Tápián SE-CVMSE 1:2 (1:1). Táplánszentkereszt 200 nézd. 
Celldömölk: Finta - Hérincs, Tarczi, Mórocz, Dénes - Tóth, Kolonics, 

Jánosa (Závecz) - Molnár (Sárközi), Gyurák, Markos. 
Gállövő: Gyurák, Markos. 
Remek idegenbeli szereplését folytatta a Celldömölk: a Kőszeg és a 

Horvátzsidány után újra egy jó játékerőt képviselő' együttest, a második 
helyezettet fektette két vállra otthonában Sebestyén Attila csapata. A cel-
liek lelkesedésének köszönhető', hogy az utolsó percben szerzett góllal 
begyűjtötték mindhárom bajnoki pontot 

CVMSE-Sárvari Vasas 3:0 (2:0). Celldömölk, 600 nézd. 
Celldömölk: Finta - Nagy A., Tarczi, Mórocz, Dénes - Kolonics, Tóth 

(Hérincs), Jánosa (Závecz) - Molnár, Gyurák, Markos (Sárközi). 
Góllövő: Kolonics, Markos, Molnár. 
A celli csapat tavasz végi feltámadásának hatására kilátogatott szép

számú közönség elégedetten nyugtázhatta a sikerszéria folytatódását A 
C VMSE immár sorozatban harmadik győzelmét aratva lassan a bajnokság 
középmezőnyéhez zárkózik fel: a stílusosan játszó hazaiak szép gólokkal 
diadalmaskodtak a sárváriak felett 

Lövészet 
Az Alsósági Tavaszi Napok keretében rendezett versenyen az alábbi 

eredmények születtek: 
Légpuska: 1. Tóth Imre 82 kör 

2. Boda Péter 75 kör 
3. Szálai Gábor 73 kör 

Légpisztoly, fiúk: 1. Boda József 84 kör 
2. Tóth Imre 77 kör 
3. Németh Kornél 73 kör 

Légpisztoly, leányok: 1. Agárdi Bernadett 56 kör 
2. Illés Márta 35 kör 

NB H-es férfí. kézilabda-bajnokság 2 . ^ 

Egy oda - egy ide 
CVMSE-Cellkolor-Várpalotal Bányász 21:27 (13:12). Celldömölk. 

200 nézd. 
Celldömölk: Harkály - Fonyó (5), Gdcze (2), Kósa (2), Bagics (5), 

Gulyás (4), Tóth R. (2). Csere: Dénes, Kiss Z. (1), Ludvig, Németh L., 
Kiss Sz. 

A második félidő közepéig kitűnd teljesítményt nyújtva vezettek a ha
zaiak a listavezető várpalotaiak ellen. Ezután a vendégek az irányító Ko
sának és a csapat gólzsákjának, Góczének a játékból való kikapcsolásával 
teljesen megzavarták a hazai együttest 

CVMSE-Cellkolor-Kisbér 31:22 (14:10). Celldömölk, 100 néző. 
Celldömölk: Dénes - Kiss Z. (8), Kósa (3), Darabos (1), Gulyás (2), 

Bagics (10), Tóth R. (4). Csere: Harkály: Tamás, Kiss Sz. (3), Németh L. 
Magabiztos győzelem: a gyorsabb és frissebb hazai csapat lerohanta 

és szétzilálta ellenfelét 

Tájfutás Z G h ? 

Rétfalvi-dinasztia: 
rövid távú diadalok sorozata 

Káldon bonyolították le a megyei rövid távú, „sprint" táj futóbajnoksá
got. A férfiaknál taroltak a jánosházi indulók: az F 17-18 kategóriában 
Rétfalvi Balázs, az F 21-ben Rétfalvi Gábor, az F 35-ben pedig Rétfalvi 
Lajos szerezte meg a bajnoki címet. Jánosháza utánpóüás-bázisának erős
ségét bizonyítja, hogy a nói 13-14 éves korosztályban Gombos Melinda 
lett az első helyezett 

Kiemelkedően szerepelt a Bakonyban megrendezett Honvéd Kupa 
nemzetközi viadalon az F 13-14 kategóriában az ugyancsak jánosházi 
színekben versenyző Horváth Pál, aki a rangos mezőnyt maga mögé 
utasítva győzött 

Süle Nándor „szenzációs négyese" 

A celli kézilabdázás sikeréve 
Nagyszerű idényt zártak városunk fiú kézi

labdázói. Minden szinten szinte minden vonat
kozásban fejlődés tapasztalható. A Süle Nán
dor-Tamás Gábor edzőpáros irányította csapat 
először indult az Országos Serdülő Kupában, 
és az elócsa tarozások diadalmenete után a kö
zépdöntőben is remekül helytálltak. Kizárólag 
a celli gárdára épült Vas megye serdülő válo
gatottja, amely Tatán a megyei válogatottak 
országos döntőjén ezüstérmet vívott ki magá

nak. Süle Nándor vezetésével megyei bajnoki 
címet szerzett a celldömölki Berzsenyi Gim
názium és az Eötvös iskola együttese, sőt az 
előbbiek az országos elődöntón másodikok, az 
utóbbiak pedig harmadikok lettek. 

Mindez és - mintegy ráadásként - a tanév 
során a különbö-ző tornákon elért 7 kupagyő
zelem a celli fiú utánpótlás-nevelés eredmé
nyességét mutatja. 

-Üb 

Ne feledje: Űj Kemenesalja kéthetente! 
Lapunkat 

a celldömölki családok 80 százaléka olvassa. 
Érdemes benne hirdetni. 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Dala József, Horváth Lajos, 
Káldos Gyula, Molnár Gábor, 
Nádasdy Lajos, Németh Tibor, 
Rozinán László, Völgyi László 
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