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Megemlékezés 
nemzeti ünnepünkön 

Október 23-án, hétfőn a Szenthárom
ság téren (a Polgármesteri Hivatal főbe
járatánál) 17 órakor lesz az ünnepi meg
emlékezés az 1956-os magyar forrada
lom 39. évfordulójáról. Közreműködnek 
a Herzsenyi Dániel Gimnázium tanulói 
valamint a Liszt Ferenc Vegycskar. 

A program a hagyományoknak meg
felelően a megemlékezés után a temető
ben koszorúzással fejeződik be. 

Takarítási világnap - Celldömölkön 
Örvendetes lényként könyvelhető el, hogy 

világszerte, így Magyarországon is egyre töb
ben vannak azok, akik egy egészségesebb, 
emberbarátibb, tisztább világot szeretnének 
maguk körül látni, s hangoztatják azt is, hogy 
a jövő felelőssége azok vállán nyugszik, akik 
ma tehetnek érte valamit. Sorjában szerve
ződnek különféle akciók az elcmgyűjléstől a 
fák Örökbefogadásáig, gondozásáig, s időről 
időre ncvesíiünk meg napokat, konkrét fel
adatot találva ki hozzájuk. így volt ez a ta

karítási világnap esetében is, amely a szüreti 
rendezvények miatt került át városunkban 
szeptember 29-ére. 

A Polgármesteri Hivatal műszaki osztá
lyának felhívására a város összes oktatási in
tézménye részt vett az akcióban, megtisztítva 
városunk köztereit, parkjait, utcáinak egy ré
szét és a Sághegy egyes részeit is. Hogy 
mennyi volt a szemet? Nagyon sok és sok
féle. Hogy mi volt a célja az akciónak? Több 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Nem repednek tovább a szoknyák... l&llj 

Készül a magasperon a vasútállomáson 
Regi vágya valósul meg ezek

ben a hetekben a ccllieknck és 
mindazoknak, akik nálunk száll
nak vonalra. Hosszú huzavona 
után szeptember 4-én megkezdő
dött a vasútállomáson a magas-
peron építése. Az 1. és 2. számú 
vágányok közötti már el is ké
szült, és ezt az utazóközönség 
már használatba is vette. Ez nem 
igazi magasperon, csak 15 cen
timéterrel emelkedik a sínkorona 
fölé. A második ütemben fel
szedték a 4. számú vágányt, és 
ennek a helyén készül a széles 
magasperon 300 méter hosszú
ságban. Az építés - amely ma
gába foglalja a térvilágítást is -
november 30-ára befejeződik. 

A magasperon építtetője a 
Szombathelyi MÁV Igazgató

ság. A terveket a budapesti MÁV 
Tervező Intézet Kft. készítette, a 
generálkivitelező a MÁVÉP-
CELL Kft. amely az állomás

épület rekonstrukcióját is végez
te. Alvállalkozóként a MÁV 
Távközlő és Erősáramú Biztosí-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Koszorúzás 
2A2r 

Egyházashetyén 
Szeptember 27-én volt huszonöt 

éve, hogy leleplezték Berzsenyi 
Dániel szobrát szülőfalujában, 
Egyházashetyén. Ennek a jubile
umnak a jegyében szeptember 28-
án emlékeztek a falu lakói és Ber
zsenyi Dániel tisztelői a költőre. A 
szobor talapzatán a megemlékezés 
koszorúját helyezték el a kaposvári 
székhelyű Berzsenyi Dániel Irodal
mi és Művészeti Társaság, a Ke
menesaljái Berzsenyi Asztaltársa
ság, a celldömölki és a helyi pol
gármesteri hivatal képviselői. Az 
alkalmi műsorban két Berzsenyi
verset és Molnár Gábornak, a 
celldömölki polgármesteri hivatal 
szakreferensének a költőre emléke
ző beszédét hallhattuk. Más meg
hívottak mellett a koszorúzáson je
len volt Szabó Lajos ország
gyűlési képviselő is. 

gy-

Átvilágították a CELLHŐ Kft.-t' 
Tudósítás a'képviselő-testület üléséről 

Szeptember 27-én tartolta újabb ülését a 
celldömölki képviselő-testület. A lejárt határ
idejű határozatok végrehajtásival kapcsola
tosan megtudtuk, hogy nom,:.;h^:rült eladni a 
Csokonai utca 66. szám alatti; ingatlant, így 
új pályázat kiírása történt meg. Az evangé
likus templom felújításához való anyagi hoz
zájárulással kapcsolatos döntést - anyagiak 
hiányában - decemberre kell halasztani. Szó 
volt az orvosi ügyelet kiadásainak megemel
kedett szintjének a városkörnyéki községek 

önkormányzataira cső részéről, mivel ezt 
csak egy részük egyenlítette ki. Jánosháza és 
6 társközsége, valamint Mesteri, Borgáta, Ke-
meneskápolna és Nagysimonyi elzárkózott a 
befizetéstől, Boba viszont csak részben vál
lalta kötelezettségeit. 

A város a rá eső részét kifizette. A város
környéki ügyelet kompenzálása nem történt 
meg az említett önkormányzatok hozzájáru
lásának hiánya miatt, így az ügyeleti díjakat 
ezen községek esetében a régi szinten fogják 

kifizetni, míg Boba esetében részleges eme
lés lesz. 

Az ülés kiemelt napirendi pontja a CELL
HŐ Kft. átvilágítása volt. Pozsonyi Mihály, 
az átvilágító bizottság tagja elmondta, hogy 
a legfontosabb feladat a kazánház jövő évi 
felújítása, mivel komoly gondok lehetnek. Az 
írásos előterjesztést a képviselők egyhangú
lag elfogadták. 

A folyó ügyekben döntöttek a képviselők 
a távfűtési díjak október 1-től 8 százalékkal, 
az önkormányzati lakások bérének átlagban 
25 százalékos emeléséről. 

Döntés született arról is, hogy a Szociális 
Segítő Szolgálat a volt kollégium (eredetileg 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Átvilágították a CELLHŐ Kft.-t 
[Folytatás az l. oldalról) 

bölcsőde) épületébe költözik. Az épület át
alakítására ebben az évben 300 ezer forintot 
tud biztosítani az önkormányzat. Az elmúlt 
években nem hozott eredményt a közútháló
zat fejlesztésére beadott pályázat. Ezért ha
tároztak arról, hogy ismételten nyújtson be 
az Önkormányzat pályázatot. 

Egy tartózkodással elfogadták a képvise

lők a pénzügyi terv módosítását. Néhány pon
tot említünk az elfogadott javaslatból. A Szo
ciális Segítő Szolgálatnak nem volt fedezete 
a lakanya épületének bérleti díjára, erre most 
715 ezer forintot különítettek el; az elsőse
gély oktatásának bevezetésére 250 ezer fo
rintot hagytak jóvá, amit az iskolák között a 
megszervezett csoportok száma szerint osz
tanak fel; az izsákfai gázellátás önkormány
zatot érintő támogatás 2,57 millió forint stb. 

A már sokszor tárgyalt Marx utcai rava
talozó sorsa ismét téma volt. Az előzetes ér
tékbecslés szerint az épület és telek együttes 
értéke 8,825 millió forint. Az érdeklődő vál
lalkozók nyilatkozata szerint számukra ez az 
ár elfogadható. 

Döntés született arról, hogy sport- és sza
badidőközpont létesítése céljából adják el az 
említett ingatlant. 

A bejelentések és kérdések között több 
képviselő is dicsérőleg szólt a Sághegyi Szü
ret idei rendezvényeiről. 

Györe Géza 

Készül a magasperon 
/ a vasútállomáson 

(Folytatás az 1. oldalról) 
tóberendezési Főnökség műkö
dik közre. A munkálatokat Zsá-
boki Zoltán, a MÁVÉPCELL 
felépítményes részlegének veze
tője és Süle Béla munkavezető 
irányítja. 

Informátorunk, Ónodi István 
főmérnök elmondta még, hogy a 
költségek több mint 39 milliót 
tesznek ki, melyből 3 milliót a 
celli önkormányzat áll. Az 

összeg nagy részét egyelőre a 
MÁVÉPCELL előlegezi. Tőle 
tudjuk azt is, hogy a magasperon 
nagyon szép, úgynevezett viaco-
lor burkolatot fog kapni. A vas
útállomáson pedig arról informá
lódtunk: a jelentős munkálatok 
ellenére előfordulhat, hogy 
csúcsidőben egyes vonatokat ez
után is olyan vágányokról kény
szerülnek indítani, ahol továbbra 
sem lesz magasperon. Völgyi L. 

Leier és Társa 
Celldömölk, NemeSdörhöiki út 15. 

Tel.: 0036/60/373-045 

MARKAKERESKEDÉS 
ÉS SZERVIZ Votkiwo«w> Ctopoft 

Új személyautók és haszongépjárművek értékesítése 
Teljes körű szervizszolgáltatás - Gépjárművek futó- és 
nagyjavítása 
Műszaki vizsgára való felkészftés - Zárttechnológiás mű
szaki vizsgáztatás 
Gépjármű-diagnosztika - Környezetvédelmi felülvizsgálat 
Eredeti gyári alkatrészek forgalmazása 
Fényezöfülkében részleges és teljes fényezés „STAN-
DOX" festékkel 
Átvizsgált használt gépkocsik adásvétele, bizományosi ér
tékesítés 
Hungária Biztosító kárfelvételi hely 

Jó utat 
kívánunk! 

Takarítási világnap 

Ilyen szép lett a Szentháromság-szobor környéke 

(Folytatás az 1. oldalról) 

is volt. Először környezetünk szebbé tétele, másodszor a gyerekek 
ráébresztése arra, hogy felelősek azért, mekkora szemét vesz körül 
bennünket, s kötelesek vagyunk vigyázni a természetre, amelynek 
parányi részét képezi az ember. Azok a gyerekek, akik részt vettek 
az akcióban, biztosan nem fognak többé szemetelni. Vagy ne legyek 
túl optimista? Akkor nem fognak annyit szemetelni. 

Városunk egy része - legalábbis egy időre - megtisztult. Jó lenne, 
ha a kevésbé nevelhető felnőttek is belátnák: környezetünk állapo
tával magunkat minősítjük, s ha nem szemeteljük tele lépten-nyomon, 
akkor nekünk marad tiszta. 

Kép és szöveg: R L 

Önkormányzati hírek 
Megtörtént a szennyvíztisztí

tó műszaki átadása. Jelenleg a 
próbaüzemelés folyik, ami há
rom hónapig fog tartani. 

* 
A ROLICARE Közhasznú 

Társaság tájékoztatót tartott az 
egészségügyi dolgozóknak. A 
kórház jövő évi sorsa az 
egészségügyi pénztárral hama

rosan történő szerződéskötés
kor dől el. 

* 
Ülést tartottak a városkör

nyéki jegyzők, ahol a fő téma 
az építésügyi hatóság kérdése 
volt. Előreláthatólag jövő évtől 
változások lesznek az ügyinté
zés helyét illetőleg néhány köz
ség esetében. 

Nyitva tartás: H-P 7.30-16.45, 
szombat 8.00-12.00 
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Továbbra is lesznek diákversenyek 
A Vas Megyei Diáksport Ta

nács ebben a tanévben nem ren
dez megyei alapfokú versenye
ket. A testnevelő tanárok megrö
könyödéssel fogadták a hírt, hisz 
ezek a versenyek foglalkoztatják 
a legtöbb gyermeket falvakban, 
városokban egyaránt. M i van a 
döntés hátterében? Mi lesz a ta
nulók versenyeztetésével? Erről 

kérdeztük Szabó Lórántot, a 
Városi Diáksport Bizottság elnö
két. 

- A megyei döntők elmaradá
sának anyagi oka van. Egyelőre 
nem tisztázott, hogy a megyei 
diáksport tanácsok, illetve a Ma
gyar Diáksport Szövetség az 
OTSH-hoz vagy a művelődési 
tárcához tartozzék. Ezért konkrét 

költségvetést sem tudtak készíte
ni. A diákolimpia felmenő ver
senyeit mindenképpen meg kell 
rendezni. A rendelkezésre álló 
összegek erre kellenek elsősor
ban. A fennmaradó részt pedig a 
DST szétosztja a városi DSB-k 
között az alapfokú versenyek se
gítésére. 

A testnevelő tanároknak 

egyöntetűen az volt a vélemé
nyük, hogy anyagi okokból 
nem maradhatnak a tanítványa
ik versenyek nélkül. 

Ezért úgy döntöttünk, hogy 
minden olyan sportágban meg
rendezzük a város, városkörnyé
ki versenyeket, amelyekben ed
dig is. Sőt a Gáyer iskola felvál
lalja a megyei döntő megrende
zését is kézilabdában, ha erre 
igény lesz. 

- V -

Az idén már háromnapos volt 

Sághegyi Szüret '95 
Fejlődik, egyre fejlődik, s az 

idén már háromnaposra terebé
lyesedett a Sághegyi Szüret. A 
rendezvény rendkívül sokrétű 

volt műfaját, látványosságát te
kintve egyaránt. Volt az idén sző
lészeti tanácskozás, népi iparmű
vészeti, képzőművészeti kiállí-

Decemberben ismét 18& 

Új Kemenesalja falinaptár 
Az Új Kenesesalja szerkesztősége - az előző évek hagyo

mányait folytatva - idén decemberben ismét megjelenteti la
punk falinaptárát. A mellékletként készülő falinaptár továbbra 
is önköltséges, ezért - hogy ingyen adhassuk minden olva
sónknak - a hirdetési bevételekből fedezzük az előállítását. 
A falinaptáron kilenc, névjegykártya méretű keretes hirdetés 
megjelentetésére van lehelőség. Az előző évek tapasztalatai 
szerint ennél nagyobb az igény, ezért csak azoknak a válla
latoknak, vállalkozóknak és magánszemélyeknek a hirdetését 
tudjuk elfogadni, akik idejében jelentkeznek. 

A hirdetések leadásának határideje: 
1995. október 31-e, helye: Polgármesteri Hivatal, Cell

dömölk, Műszaki Osztály (Nagy Antal). 
A hirdetési tarifák: 
90 x 50 mm - névjegykártya méret 6 000 Ft + ÁFA 
90 x 100 mm - kétszeres méret 11 000 Ft + ÁFA 
A falinaptár az Új Kemenesalja december 6-án megjelenő 

lapszámával jut el az olvasókhoz. 
A Szerk. 

tás, sportprogram. Utcaszínház 
és gulyásparti (a gulyás az utolsó 
cseppig elfogyott), kirakodóvá
sár és autóbemutató. A központi 
rendezvény azonban a látványos 
szüreti felvonulás és a sokszínű 
nemzetközi néptáncgála volt. Be
mutatkoztak a mieinken kívül 
horvát, szlovén, osztrák és olasz 
csoportok. Igazából az volt a jó, 
hogy ez a mostani rendezvény 
nagyon széles választékot kínált, 

mindenki megtalálhatta az igé
nyének megfelelőt. Bár pénteken 
egy kicsit ránk ijesztett az eső, 
de végül is kegyes lett hozzánk 
az időjárás, és semmit sem kellett 
elhagyni a programokból. 

Slusszpoénként látványos tű
zijátékban gyönyörködhettünk. 
Igaz, ez az Öt perc 125 ezer fo
rintjába került a rendezőknek, de 
valóban látványos volt. 

völgyi 

Október 26-án megjelenik a századik szám 
s 

Meghívó az Uj Kemenesalja 
író-olvasó találkozójára 

Tisztelt Olvasóink! 
Október 26-án jelenik meg lapunk, az Új Kemenesalja századik 

száma. A hetedik évfolyamát jegyző lap történetében nevezetesnek 
tekinthető jubileum alkalmából találkozóra, beszélgetésre hívjuk és 
várjuk az Olvasókat október 26-án, csütörtökön este hat Órára a 
Kresznerics Ferenc Könyviárba. 

Az előzetes program szerint a lap gazdája és kiadója, a celldömölki 
önkormányzat képviseletében Makkos István polgármester és Ba
ranyai Attilám- dr. jegyző szól az. újság 1989-es újjászületéséről, s 
az azóta eltelt időszak lap- és könyvkiadással összefüggő gondjairól, 
örömeirÖL Ezt követően Burkon Lás2ló újságíró, felelős szerkesztő 
a lapkcszftőjk szemszögéből eleveníti fel az Új Kemenesalja legújabb 
kori történelmét. Németh Tibor könyvtáros, a lap munkatársa arról 
beszél, hol és milyen módon lehet hozzájutni a száz lapszámban 
megjelent cikkekhez és más dokumentumokhoz. Az eseményen részt 
vesz a lap szerkesztőbizottságának valamennyi tagja, akik válaszolnak 
az Olvasók kérdéseire. 

Szeretettel várjuk vendégeinket október 26-én este hat órakor a 
könyvtárba. A Szerk. 
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Kemenesalja építészeti emlékei 
A képzőművészeti pályázat eredményhirdetése 

A Sághegyi Szűrei '95 elne
vezésű rendezvénysorozat egyik 
- a Krcsznerics Ferenc Könyvtár 
által szervezett - akciója a Ke
menesalja építészeti emlékei cí
mű, gyermekeknek kiírt képző
művészeti pályázat. Ennek célja, 
hogy a gyerekek ismerjék meg 
jobban a környezetüket, hiszen 
amit ismerünk, közelebb kerül 
hozzánk, szeretjük és óvjuk is. A 
pályázatra 86 munka érkezeit, 
nem csak Celldömölk, hanem 
Ostffyasszonyfa, Kőszeg és 
Szombathely iskoláiból. 

Szeptember 22-cn nyílt meg a 
könyvtárban a legjobbnak ítélt 
37 pályaműből álló képzőművé
szeti kiállítás. 

A díjazottak: a zsűri kiemelt 
különdíját Győri Veronika (fel
vételünkön), a Berzsenyi Lénárd 
Altalános Iskola 7. b osztályos 
tanutója nyerte el; az I . helyezé
sen hárman osztoztak: Cságoly 
Zsófia (Gáycr Gyula Általános 
Iskola), Nyári István és Somo
gyi Ildikó, a Berzsenyi Lénárd 
Általános Iskola tanulói. Négy I I . 
helyezett lelt: Hencz János és 
Kiss Andrea az Eötvös Loránd 
Általános Iskolából, Móritz Ta
más a Gáyer Gyula Általános Is
kolából és Verasztó Norbert 
Kemenesmagasiból. A harmadik 

helyezést is négyen érdemelték 
ki: Lang Tünde és Németh Ger
gő a Berzsenyi Lénárd iskolából, 
Szakos Edit (Eötvös) és Takács 
Beáta (Gáycr). A különdíjasok: 
Balázs Veronika (Berzsenyi Lé
nárd), Berta Norbert (Szombat
hely), Góczán Adrién (Gáyer), 
Kovacsics Eszter (Kőszeg), 
Nagy Ágnes (Berzsenyi Lénárd) 
és Tinka Petra (Gáyer). 

A díjak - stílszerűen - köny
vek, amelyeket a celldömölki ön
kormányzat, a Kemenesaljái Mű
velődési Központ, az Ádám Jenő 
Zeneiskola és a szervező könyv
tár ajánlott fel. 

Losoncz Andrea 

Celldömölki vendégszereplésen 
a Hevesi Sándor Színház 

Ismét Celldömölkön vendég
szerepelnek a zalaegerszegi szí
nészek. Október 20-án (pénte
ken) délelőtt 10.30-kor és déután 
2 órakor a Romhányi-Fényes: 
Hamupipőke című zenés mese
játékot nézhetik meg a színház
szerető gyerekek. Á belépődíj 
150 forint. 

Másnap, azaz szombaton (ok
tóber 21-én) este 7 órakor Fényes 
Szabolcs: Csók című zenés víg
játékát láthatják az érdeklődők. 
A helyárak: 400 és 450 forint, 
nyugdíjasoknak és diákoknak 
350 forint. 

Mindenkit szeretettel vámak! 

Előadás a hegyközségekről 
A Sághegyi Szüret "95 rendez

vénysorozat keretében sikeres ta
nácskozást tartottak a Krcszne
rics Könyvtárban a hegyközségek 
jelenéről és jövőjéről. Előadást 
tartott Bárányi Attlláné dr. (ké
pünkön), városunk jegyzője és 
Varga Sándor lendvai (Szlové
nia) helytörténész. A jegyzőnő 
szólt a sághegyi hegyközség 
megalakulásának lehetőségeiről 
és buktatóiról. A tanácskozásról 
jövő számunkban részletesen 
szólunk. 

gy-

MAV „CONIFERA" KERTÉSZETI K F T . 

TELEPÜNKÖN VÁSÁROLHAT: 
* KÉTNYÁRI NÖVÉNYEKET 
* CSEREPES DÍSZNÖVÉNYEKET 
* DÍSZCSERJÉKET 
* ÖRÖKZÖLDEKET 

PARKOSÍTÁST, PARKGONDOZÁST, 
SÍRGONDOZÁST VÁLLALUNK. 

KOSZORÚMEGRENDELÉST FELVESZÜNK! 
MÁV „CONIFERA" KFT. 
Celldömölk, Zrínyi M . gróf u. 7. (Volt vasúti kertészet) 
Tel.: 06-60/376-579 

NEKRO 
Temetkezési és 
Szolgáltató Kft. 

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

Szombathely, Petőfi u.43. 
Tel.: 94/312-644 

Gyászuk nehéz óráiban mindenre kiterjedő szolgáltatá
sainkkal szeretnénk megkönnyíteni a fájdalmas tennivalók 
intézését. Temetések teljes lebonyolítása, hamvasztatás, 
exhumálás, kel lékárusítás, koszorúkötészet, szállítás bel
földre, külföldre. 

Fizetési könnyítések: 
- ingyenes koszorú kiszállítás 
- kamatmentes részletfizetés 
- ingyenes anyakönywezetés, ügyintézés 

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

OLCSÓBBAN, SZEBBEN, 
KEGYELETTEL 
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Kemenesaljái községek, polgármesterek Nagystmonyi 
Manapság szinte már 

minden községben van 
egy-egy falukutató. Nagy-
simonyiban Ködös Endre 
nyugalmazott iskolaigaz
gató ez a személy. Feljegy
zéseiből tudjuk, hogy a 
község története az Árpád-
korig visszavezethető. A 
honfoglalás előtt szlávok 
éltek ezen a részen. A falu 
neve először 1237-ben sze
repel egy oklevélben „Villa 
Simony"-ként Ez a név 
többször változott Symony, 
majd később Vas Slmonyl-
ként említik, 1907. július 
1-töl lesz Nagysimonyi. 
1698-ban 545, 150 évvel 
később csaknem 1800 fős 
a település, de lakóinak 
száma még 1970-ben is 
1404. Ma 1070 lakója van. 

A polgármester 
és testülete 

A község polgármestere, Mol
nár Miklós sárvári származású, 
de 13 éves korától Nagysimonyi-
ban él. A szombathelyi gépipari 
technikum elvégzése után jó ide
ig az itteni tsz-ben dolgozott, 
mint műhelyvezető. 1985-ben 
„emelték k i " tanácselnöknek. A 
rendszerváltás idején, 1990-ben, 
majd a '94-es választásokon ő 
lett a falu polgármestere is. Mun
káját 4 fős apparátus és 7 tagú 
képviselő-testület segíti. A tava
lyi választások után 3 maradt a 
régiek közül és 4 új tag került a 
testületbe. 

Az alpolgármesteri tisztet Lá
bos Zoltán né tölti be. A képvi
selő-testület tagjai: Babarczí 
László, dr. Györkös Péter, Ko
vács Gáborné , Magyar László
ié, Palkovics László és Takács 

Jánosné. A körjegyzői feladato
kat Major Tiborné látja el. A 
körjegyzőséghez még Tokorcs 
tartozik. 

.A község és 
inté/ményei 

Nagysimonyi nem tartozik a 
gazdag települések közé. Földje 
„nem fizet" túl vastagon. Pedig 

az itt élő emberek zöme a me
zőgazdaságból él, no és a vasút-
ból, amit az utóbbi években szin
tén nem sorolnak a gazdag cégek 
közé. A simonyi ember azonban 
szorgalmas. Szorgos keze mun
kájáról új utcasorok és takaros 
porták tanúskodnak. Több em
bernek ad munkát a T R K A Iker
vár varrodája, sokan pedig Sár
várra, Celldömölkre, Szombat
helyre járnak dolgozni. 

A faluban több vállalkozó is 
van, akik sokat tesznek a lakos
ság jobb ellátása érdekében. Az 
egészségügyi ellátás jó. A házi
orvos, dr. Mesterházi Zsuzsan
na és a védőnő, Vlkman Lász-
lóné több mint 20 éve tevékeny
kednek a faluban a lakosság köz
megelégedésére. 

A kétcsoportos, 50 személyes 
óvodába jelenleg 47-en járnak. A 
nyolc tanulócsoportos, napközi 
otthonos iskolának 88 tanulója 
van, közülük húszan napközisek. 
A pedagógiai munkát 11 állandó 
és 1 óraadó pedagógus látja el. 

Szép kultúrházukat szeretnék 
lényegesen jobban kihasználni, 
erre azonban az utóbbi időben 
egyre kevesebb az esély, mert a 
kultúrát manapság szinte lehetet
len megfizetni. így hát elsősor
ban helyi rendezvényeikhez és az 
általános iskolások testnevelés-
óráinak megtartására használják 
a szép létesítményt. 

Eredmények 
Molnár Miklós hosszan sorol

ja, ,hogy az utóbbi években mi 
mindent sikerült megvalósítani
uk. Rendkívül fontosnak tartja, 

hogy 8500 négyzetméter szilárd 
útburkolatot építettek, hisz az 
útépítés nagyon drága dolog. 
Ezen kívül 2500 négyzetméter 
járdát is készítettek. Ez utóbbi 
munka 80 százalékát a falu la
kossága végezte. Emberibbé vál
tak a tömegközlekedés feltételei 
is, hisz az úttest mindkét oldalán 
buszváróhelyiség készült. 

Régóta húzódó problémát si
került megoldani azzal, hogy 
végre az iskola valamennyi tanu
lója egy helyre járhat iskolába. 
A munkálatok során elkészült a 
vizesblokk és az intézmény köz
ponti fűtése is. Az iskola előtti 
területen kézi- és kosárlabdára, 
valamint teniszezésre alkalmas 
bitumenes pályát építettek. Meg
oldották a temető bekerítését, a 
ravatalozó előtti területet pedig 
lebetonozták. Kívül és belül fel
újították az önkormányzat épüle
tét, az óvoda, valamint az iskola 
konyháját. A község egész terüle
tén modernizálták a közvilágítást. 

A polgármester az eredmé
nyek közé sorolja, hogy havonta 
egy alkalommal ingyen elszállít
ják a faluból a szemetet. Fontosnak 
tartja azt is, hogy minden tanév 
kezdetén anyagi segítséget nyújta
nak a szülőknek a tan
könyvvásárláshoz, és minden év
ben hozzájárulnak a celli kórház 
eszközkészletének felújításához is. 

lekötöttséget jelent. Az viszont jó 
hír, hogy jelenleg semmi akadá
lya nem látszik annak, hogy a 
földgázvezeték műszaki átadása 
április 30-án megtörténjék. 

A településen mintegy 100 te
lefonkészülékre fizettek be, és 
türelmetlenül várják, hogy e té
ren is történjen már valami. 

A polgármester arckifejezése 
komorrá válik, amikor arról be
szél, hogy a gázépítés és az el
vonások hatalmas terhet jelente
nek számukra. Az önkormányzat 
egyre nehezedő helyzete a jövő
ben csak annyit enged meg, hogy 
az intézményeiket fenntartsák és 
biztonságosan üzemeltessék. 

Molnár Miklóst azonban nem 
olyan fából faragták, hogy a be
szélgetést ilyen pesszimnista 

Tervek, elképzelések 

Bármilyen szépek is az elért 
eredmények, a jövő közel sem 
sejtet ilyen rózsaszínű képet. En
nek ellenére egy fontos beruhá
zást mindenképpen megoldanak 
a közeljövőben. Nagysimonyi 
pillanatnyilag még nincs bekap
csolva a földgázhálózatba. Rövi
desen azonban változik a hely
zet: a községben is megkezdődik 
a gázhálózat kiépítése. Az önkor
mányzatnak ez jelentős anyagi 

hangnemben fejezze be. Zárszó
ként a következőket mondja: 

- A község rendezési tervét fe
lülvizsgáltuk. Ha azt akarjuk, 
hogy az ifjúság letelepedjen -
márpedig azt akarjuk - , akkor ha
ladéktalanul el kell kezdenünk a 
telekkialakításokat. SŐt, az első 
lakáshoz jutókat 100 ezer forint
tal segítjük. 

Nekem az jut erről eszembe, 
hogy aki fát ültet, az hosszú távra 
tervez, ami mindenképpen pozi
tív előjel. Völgyi László 
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A Balesetmegelözési Bizottság tanácsai 

Füzet-nek a rendőrök 
Már az elmúlt években megszokhattuk, hogy az ősz kezdetén hasz

nos tanácsokat kapnak a közlekedők a minél jobb alkalmazkodás 
érdekében a megváltoztott viszonyok közepette. Tavaly az informá
ciókon túl egy akcióról is hírt adtunk, amely azokat volt hivatott 
díjazni, akik mintaszerűen közlekedtek, valami többletet nyújtottak 
a hétköznapi rutinon túl. A piros pont akció helyett idén bónuszfüzetet 
kapnak az arra érdemesültek, amely kedvezményes vásárlási lehető
séget nyújt a füzetben felsorolt Vállalkozásoknál, s az ott bonyolódó 
akciók részesévé is válik a szerencsés tulajdonos. A bónuszfüzet po
zitív irányú gesztus, s egyben kárpótlás kíván lenni a közúti ellenőrzés 
során elvesztett időért. 

A füzetet októberben, novemberben lehet megkapni a közúti el
lenőrzést végző rendőrtől, aki aláírásával hitelesíti azt. Mit kell érte 
tenni? Be kell tartani a közlekedési szabályokat, kifogástalan műszaki 
állapotú járművel kell közlekedni, s udvariasnak kell lenni a forgalom 
többi résztvevőjével szemben, segíteni a gyalogosokat, a gyerme
keket, a mozgássérülteket. Díjazandó az is, ha az autós biztonsági 
gyerekülést szereltet járművébe, ha az évszaknak megfelelő gumi
abroncsot használ, melynek állapota nemcsak a határértéknek felel 
meg. Számíthatnak a bónuszfüzetre azok a kerékpárosok, akik a kö
telező biztonsági felszerelésen túl fényvisszaverő eszközöket visel
nek, illetve alkalmaznak. 

Dióhéjban, kedvcsinálóként ennyi tudható az akcióról, s az csak 
jámbor óhaj lehet, hogy a kulturáltabb közlekedési magatartás nem 
ér véget a bónuszfüzet lejártával. 

A bevezetőben jó tanácsokról is szóltam, következzen most először 
az, amely apró kellemetlenségektől kímélheti meg az autósokat. A 
kiegészítő féklámpák felszereléséről van szó, ami valamikor megen
gedett volt, aztán betiltották, s most ismét egy hatályos rendelet en
gedélyezi a létüket. A felszerelés szakszerűségét elősegítendő idéz
ném a vonatkozó rendeletet. 

Harmadik féklámpát felszerelni a gépkocsi hosszirányú függőleges 
felezősíkjában lehet. Elhelyezhető a jármű belső terében, vagy azon 
kívül úgy, hogy a pótféklámpa alsó széle a féklámpák átvilágított 
felületének felső szélénél magasabban legyen. 

Belső elhelyezésnél a hátsó ablak alsó vagy felső szélénél helyez
zük el úgy, hogy fénye a vezetőt közvetlenül vagy visszatükröződve, 
ne zavarja. 

Egyéb elhelyezésnél úgy járjunk el, hogy a hátsó ablak széle alatt 
legfeljebb 0,15 méterrel, az úttest felszínétől 0,85 méter magasságban 
legyen. 

mai 
A B Í Z T O N S A . G Q S 
K Ö Z L E K E D É S É R T 

PROVIDENCIA 
OS2TPAK • MAŰVAP BIZTOSÍTÓ RT. 

Megszívlelendők a következő jó tanácsok is. Igyekezzen mindenki 
megfelelő minőségű gumiabroncsról gondoskodni, mert 1996. január 
l-jétől a 0,75 métert meg nem haladó átmérőjű gumik esetén a fu
tófelület mintázatának minimális mérete Imm helyett 1,6 mm. Már 
most tudható, hogy ezen a téren szigorú számonkérés várható, amely 
legrosszabb esetben a rendszámtábla levételével is végződhet. 

Még egy - a gumikkal kapcsolatos húr. 1997. január 1-től csak 
jóváhagyást jellel ellátott gumiabroncsot lehet a gépkocsira és pót
kocsijára felszerelni. 

Folytatva a megszívlelendőket ajánlható mmdnekinek, hogy a csú
szós utak miatt, s a korlátozott látási viszonyok közeledtével for
dítsunk gondot a fékberendezések beállítására, a világító béren 
dezések és gumiabroncsok állapotának felülvizsgálatára, s nem 
haszontalan a fagyálló folyadék ellenőrzése sem. Aki rendelkezik 
speciális téli gumikkal, az már most nyugodtan felszereltetheti 
azokat. Jöhetnek ködös időszakok is, s nem árt tudni, hogy a 
ködlámpa kizárólag korlátozott látási viszonyok között (köd, erős 
hóesés) használható, akkor, amikor az útviszonyok is csak lassú 
haladást tesznek lehetővé. Ködlámpából egyébként maximum ket
tő szerelhető fel, s ami nagyon fontos: indokolatlan használata 
zavarhatja a többi közlekedőt. 

Megtörténtek a szüretek, adott egy újabb veszélyforrás. Örök tör
vény, hogy aki vezetni akar, ne igyék alkoholt, vagy ha ivott, ne 
vezessen! Ajánlatos azonban ilyenkor fokozott figyelemmel lenni a 
szőlőhegyek környékén (és másutt is), hiszen akaratlanul és hirtelen 
lehet találkozni az új bor kóstolgatása miatt önkontrolljukat vesztett 
kerékpáros és gyalogos állampolgárokkal, s kár lenne akár egy bal
eseti sérülésért is, mivel az elvesztett önkontroll másnapra visszatér, 
de egy baleseti sérülés nem úszható meg ilyen könnyen, ha egyáltalán 
megúszható. 

Szinte már szokásosnak is mondható az őszi sárfelhordás problé
mája. Idén is már vannak szomorú tapasztalatok. A KRESZ előírá
sainak megfelelően kívánatos lenne, ha a gépjárművezetők megtisz
títanák a jármű kerekeit, mielőtt a földútról a szilárd burkolatú útra 
hajtanak, s lerögzítenék rakományukat, mert a lehulló répa és más 
egyéb veszélyeztetheti a forgalom többi résztvevőjét. 

RL 

Rendezvények a Kemenesaljái Művelődési Központban J MÁRVÁNY 
Október 4-én nyílt meg a Hi-

degh Gábor grafikáiból és a cell
dömölki Mozgássérült Kézimun
ka Szakkör munkáiból összeállí
tott kiállítás. 

* 
Október 13-án, pénteken este 

6 órakor Kalmár János ufológus 

tart előadást a nemrég előkerült 
CIA videofilmről, amely állító
lag egy UFO-lény boncolását 
mutatja be. 

Október 24-étől 29-éig holog
ramkiállítást láthatnak az érdek
lődők. 

AGRO-ENTA KFT. o Tsz-ek, kisgazdák figyelem! o MTZ 50, 80, IFA, T25, T-Z-4-K erőgópalkatrész szaküzlet 
(ékszíjak, csapágyak, szimeringek) 

FAGYÁLLÓ (hordós) 10 I, 5 I, 1 I. 
AKKUMULÁTOR (182, 196, 210, 154, 88, 72, 55, 44 A) 
HIDRAULIKAOLAJ, GUMIKÖPENYEK, TÖMLŐK 

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

Október 27-én délután 5 óra
kor Barabás László győri festő
művész kiállítását nyitják meg 

Még lehet 
bérletet váltani 
A Kemenesaljái Művelődési 

Központ október 18-áig, a jövő 
hét szerdájáig meghosszabbította 
a színházbérlet-vásárlás határide¬
jét. 

A bérletek ára: 
I . hely: 1500,- Ft, I I . hely: 

1300,- Ft. 
Nyugdíjas- és diákbérlet: 

1200- Ft. 
Még élhet a lehetőséggel. 

MÍINKARÜHA 
C S E M P E , JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék , járólapok 
s z é l e s választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, járólapragasztók. 

Szeretettel várjuk 
V kedves I 
\ vásárlóinkat! L 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
32/1995. (IX. 27.) sz. rendelete 

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
30/1993. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről szóló ren
deletét az alábbiak szerint módosítja: 

15 
A rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A képviselő-testület az önkormányzati lakások lakbérének mér

tékét 1996. január l-jétől kezdődően az 1. sz. melléklet szerint ál
lapítja meg. 

2. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A 19/1994. (VI. 
29.) sz. rendelet 1. sz. melléklete 1995. december 31-én hatályát 
veszti. 

Celldömölk, 1995. szeptember 27. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

1. sz. melléklet 
Lakbérek mértéke 

(1996. január l-jétől) 

Összkomfortos lakás esetén: 
Komfortos lakás esetén: 

kivéve az Április 4. utcai, 
a Horváth E . u. 19. sz. alatti, 
valamint a sághegyi komfortos lakásokat, 
ezek lakbére: 

Félkomfortos lakás esetén: 
Komfort nélküli lakás esetén: 

Új lakbér 
(Ft/hó/m2) 

55 
38 

30 
15 
9 

Módosított rendelet 
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módo

sította a 10/1994. (V. 4.) sz. önkormányzati rendeletét, ami az ön
kormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítéséről szól. 

A rendelet 8. § (1) bekezdése az elidegem'tési és terhelési tilalom 
feloldását szabályozza a következők szerint: 

„8. § (1) Ha a vételi, vagy elővásárlási jog jogosultja az általa 
kedvezménnyel megvásárolt lakás tulajdonjogát átruházza, vagy elcseréli 
az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt, ahhoz csak akkor 
adható meg a hozzájárulás, ha e rendeletben foglalt kedvezményt 
visszatéríti az Önkormányzat javára, illetve a fennálló vételárhátralékot 
kedvezmény levonása nélkül teljes összegben megfizeti." 

A rendelet egységes értelmezése miatt a képviselő-testület kiegé
szítette a hivatkozott rendelkezést azzal, hogy „a forgalmi értékből 
adott 50% árengedmény nem minősül kedvezménynek." 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
33/1995. (IX. 27.) sz. rendelete 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 
nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 10/1994. (V. 4.) sz. 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

Celldömölk Város önkormányzatának Képviselő-testülete az ön
kormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint mó
dosítja: 

1. § 
A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
„A forgalmi értékből adott 50% árengedmény nem minősül ked

vezménynek." 
2. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1995. szeptember 27. 

Baranyai Attiláné dr. Makkos István 
jegyző polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
31/1995. (IX. 27.) sz. rendelete 

a lakossági távfűtési és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, az 1992. 
évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVTÍ. tv. 7. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján 
a lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról a következők szerint rendelkezik. 

1-§ 

A rendelet hatálya Celldömölk város területén a CELLHŐ Kft. által szolgáltatott távfűtés és meleg
víz-szolgáltatás díjszabására terjed ki. 

2. § 

Az önkormányzat a távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

(1) Az alapdíj: fűtési célú felh. 
együttes felhaszn. 
(fűtés + meleg víz) 

(2) Hődíj: 
(3) Meleg víz hődíj: 

Mértékegység 

Ft/légm3/év 
Ft/légm3/év 

Ft/GJ 

3. § 

régi 
144,— 
189,57 

566,— 
118,49 

Díj 
új 

144,— 
189,57 

610,— 
127,97 

Ezen rendelet 1995. október l-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a lakossági távfűtési és melegvíz
szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1995. (II . 1.) sz. rendelet hatályát veszti. 

Celldömölk, 1995. szeptember 27. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkormány

zata Polgármesteri Hivatala ügy
félfogadási rendje: 

Hétfő: 9 órától 11 óráig, kedd: 
ügyfélfogadás nincs, szerda: 13 
órától 16 óráig, csütörtök: 8 órától 
11.30 óráig és 13 órától 16 óráig, 
péntek: 9 órától 11 óráig. 

A fogadóórák rendje: 1995. 
szeptember 1-től a következő: min
den hónap első csütörtökén 9 és 
11 óra között Makkos István pol
gármester, minden hónap második 
csütörtökén 9 és 11 óra között Ti¬
ma László alpolgármester, minden 
hónap harmadik csütörtökén 9 és 
11 óra között Baranyai Attiláné 
dr. jegyző, minden hónap negye
dik csütörtökén 9 és 11 óra között 
Enyingi né dr. Batári Borbála al
jegyző tart fogadóórát a hivatalban. 

Kihelyezett ügyfélfogadás 
Izsákfán: 

Az ügyfélfogádás helye: Faluház 
- önkormányzati irodahelyisége. 
Az ügyfélfogadás ideje: minden hé
ten szerdai napon de 9.00-11.00 
óráig. 
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Búcsú a kapustól, aki csak 40 évet élhetett 
Kőszegi József (1955-1995) 

Nagy részvét mellett helyezték el a celldö
mölki temetőben szeptember 29-én azt a ko
porsót, amelyben örök álomra hajtotta fejét 
Kőszegi József, a celldömölki sportszerető 
emberek Rudija, aki 25 évig volt hűséges já
tékosa a város labdarúgócsapatának. A rava
talon elhelyezett koporsóját, melyet az egye
sület kék-sárga színeiből összeállított csokor
ba helyezett futball-labda ékesített, hatalmas 
tömeg vette körül. A gyászoló családon, test
véreken és rokonokon kívül eljöttek játékos
társai, edzői, sportvezetői, munkatársai és hű
séges szurkolói, hogy végső búcsút vegyenek 
Jóskától, aki ilyen fiatalon volt kénytelen földi 
köreinkből távozni. 

1973. március 11-én köszöntötte Jóskát elő
ször a pályára kivonuló felnőtt csapatban a 

A Népstadion játé koskijár ójában a KAPUS 

szurkolók tapsa. A Kőszegi - Bindics T., Po
zsonyi, Szomorkovits - Szabó Z., Balogh L. 
Németh J. - Németh L, Dobány L., Báger, 
Geiger (Molnár L.) Összeállítású csapatban de
bütált, alig 17 évesen. Ki merte volna gondolni 
akkor, hogy több mint húsz esztendeig szol
gálja Celldömölk labdarúgását, sőt azt, hogy 
élete végéig aktív játékosként szerepel. Kő
szegi Jóska leigazolása napjától, 1969. au
gusztus 30-tól egészen 1993. június 20-ig, az 
eltelt huszonöt év alatt az ifjúsági és felnőtt 
csapatban több rnint hatszáz alkalommal öl
tötte magára az egyes számú mezt 1971-ben 
már tagja a CVESE bajnokságot nyert ifjúsági 
csapatának. 1973-ban pedig tagja volt annak 
a Vas megyei ifjúsági válogatottnak, amely 
megnyerte a megyék közötti országos tornát. 
Időközben az országos vasutas ifjúsági válo
gatott mezét is többször magára vehette. Az 
országos nemzetközi ifjúsági tornákon nyúj
tott teljesítményével nem vallott szégyent 
1979-ben a Népstadionban nyújtott káprázatos 
védéseivel járult hozzá az első országos Sza
bad Föld Kupa megnyeréséhez, majd ezt a tel
jesítményt duplázta meg Szolnokon 1988-ban. 
Közben tagja annak a csapatnak, amely 1984-
ben és 1985-ben megnyeri a Négy Város Lab
darúgó-tornát. Legnagyobb sikere pedig, hogy 
ott volt az általa nagyon szeretett CSAPAT
BAN, és védéseivel hozzájárult 1986-ban és 
1988-ban is a bajnokság megnyeréséhez. Sok 
emlékezetes mérkőzést játszott a megyei, te
rületi és NB BT-as bajnokságokban. Nagy-
nagy teljesítményei közül idézem meg emlé
keztetőül 1991. augusztus 29-ét. Ekkor már 
36 éves, de az egyesülethez való hűségére mi 
sem jellemzőbb, mint hogy vállalja a kispados 
szereplést E napon is a kispadról „ugrott" be 
az Oroszlány elleni Magyar Kupamérkőzésre, 
és a mezőny legjobbjaként hagyta el a pályát. 
Neki köszönhettük, hogy az akkori egyik leg
jobb magyar csapatnak, a Vác Samsungnak 
tapsolhatott több ezer ember Celldömölkön. 
Ekkor már tudtuk, hogy Jóska örök ifjú marad. 

Nem tévedtünk, mert ő valóban örök ifjú ma
radt. 1993. június 20-án az Urahíjfalu elleni 
megyei bajnoki mérkőzésen intett búcsút hű
séges szurkolóinak, de nem a labdarúgásnak. 
Ugyan a celldömölki vasutascsapatnál befe
jezte a játékot, de a körzeti bajnokságban sze
replő izsákfai együttesnél tovább folytatta, 
egészen élete végéig. A befejezés érdekessége, 
hogy amikor elköszönt a CVMSE csapatától, 
akkor az a Szabó Feri volt az edzője, akivel 
együtt járt iskolába és együtt kezdte a játékot, 
és együtt játszott Feri fiával a csapatban. Ez 
mindent elárul arról, hogy Kőszegi Jóska 
mennyire imádta és szerette a labdarúgást Az 
utolsó mérkőzésen 2:2 lett az eredmény, me
lyet az alábbi csapattal élt meg: Kőszegi -
Nagy, Nyéki, Dénes (Hetyési) - Mészáros, 
Geicsnek, Pázsi, Varga I. - Molnár, Szent
györgyi (Varga N.), Szabó Zs. 

Elment a kapus! - visszhangzott a napok
ban Celldömölkön. Elment örökre az a kapus, 
aki játékával oly sok örömet szerzett magának 
és szurkolóinak. Elment csendesen. Olyan 
csendesen, mint ahogyan élt. Itthagyta szerető 
feleségét, Jutkát, drága gyermekeit, Szabol-
csot, Zoltánt és Dávidkát. Itthagyta testvéreit, 
rokonait és itthagyta munkatársait, barátait 
Cserbenhagyott bennünk, pedig ez őrá nézve 
nem volt jellemző. Sajnos most vereséget 
szenvedett, legyőzte őt betegsége. Itt marad
tunk mi élők, akiknek szívét a szomorúság 
tölti el a KAPUS elvesztése miatt. Csak egyet 
tehetünk, emlékét megőrizzük szívünkben és 
a város sporttörténetében. Csak a jók mennek 
el... - szólt a dallam a frissen hantolt viráger
dővel borított sírnál. Lehajtott fővel az utolsó 
könnyeket töröltük szemünkből. Nem szégyen 
ez Jóska, sokan szerettünk. Nyugodj békében. 

Tarrósy Imre 

Kőszegi József váratlan halála miatt nehéz 
helyzetbe került a családja, három gyermeke 
és a felesége, mivel családi házuk építése fél
időnél tart. Kérjük ezért a városban működő 
vállalkozókat, kisiparosokat, hogy lehetőségük 
szerint az építkezés befejezését támogatással, 
szakmunkával segítsék. A munkák koordiná
lását Kovács D. Ferenc, a Szociális Segítő 
Szolgálat munkatársa végzi. Telefon: 131. 

Anyakönyvi hírek 
Celldömölk 

Születés: Varga Attila és Kerecsényi Andrea fia: Edvin, Döbrösi 
Géza és Közép Ágnes leánya: Rebeka, Somogyi Csaba és Pilter Éva 
fia: Ákos, Németh Csaba és Kovács Erzsébet fia: Csaba, Kovács 
László és Horváth Éva fia: Bence László, Tóth Lajos és Borsodi 
Veronika fia: Bence, Fodor Zoltán és Pethő Tímea leánya: Alexandra, 
Koronczai Károly és Horváth Beatrix Sarolta leánya: Beatrix, Kölkedi 
Csaba és Hujber Veronika Mária leánya: Veronika Eszter. 

Házasság: Kovács István és Markos Marianna, Bagics László és 
Pór Hajnalka, Farkas István és Farkas Franciska, Horváth Ferenc és 
Szabó Erika, Dudás Sebestyén és Kovács Beáta, Rozman Imre és 
Borsics Ildikó. 

Halálozás: Vas József, Karáth Béla, Erdélyi Gyula, Szamelné Né
meth Katalin, Söptei Ferencné Markos Mária, Varga Józsefhé Németh 
Irén, Pajor Géza. 

Kemenesmagasi 
Születés: Molnár Árpád és Hajmási Márta leánya: Zsaklin, Rosta 

Szilárd és Gulyás Márta leánya: Annamária. 
Kissomlyó 

Születés: Horváth Béla és Bogdán Andrea leánya: Jennifer. 

Jánosháza 
Születés: Szántó Ferenc és Szabó Tünde fia: Gergő. 

Vönöck 
Születés: Palotai László és Mórocz Tünde Irén fia: Áron Zsolt. 
Halálozás: Herendi Mihályné Dénes Margit. 

Mesteri 
Születés: Szabó Attila és Pócza Valéria fia: Dávid. 

Gyógyászati segédeszköz kereskedés. 
Járókeretek, Mankók. Agytálak. 

Minden betegetlátással kapcsolatos eszkőz. 
Orvosi vények beváltása Is. 

TeL: 06AS0/376-917 

Celtd. Arad u.10. 
H-K-SZ: 16.30-18.30 
Szombat: 8.00 -12.00 
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Kemenesalja országgyűlési képviselői 

Cziráky György (1885-1958) 
Az 1922. évi nemzetgyűlési 

választásokon pótfordulóra ke
rült sor Cziráky György és Mo-
hácsy Lajos között a kerület 
mandátumáért június 11-én. Erő
sen megoszlottak a szavazatok: 
végeredményében a keresz
tényszocialista ellenzéki progra
mot valló Cziráky 8387, Mo-
hácsy pedig 6261 szavazatot 
szerzett. Döntő mértékben meg
határozta a voksolás kimenetelét, 
hogy a nagyobb településeken, 
Celldömölkön 1096:305, János
házán 993:68 arányban diadal
maskodott Cziráky, aki birtokai 
környékén is (Kenyéri, Pápoc, 
Rábakecskéd, Szentmihályfalva) 
elsöprő (1448:1) fölénnyel ren
delkezett. 

A Cziráky család őseiről az el
ső ismert adat 1247-ből való, ek
kor jutottak a dénesfai birtokhoz 
Árpád-házi donáció útján. A 
nemzetség az „ősi erény" útján 
oly sok viszály és balszerencse 
közt is fenntartotta magát az elő
dök által szerzett vagyonban, s 
ott élt ahol 700 évvel azelőtt ősei 
megtelepedtek. Cziráky György 
1885. május 9-én született a Fejér 
megyei S árosdon. Atyj a gróf 
Cziráky Béla volt, anyja Ester
házy Mária grófnő. (Bátyja, a ná
la két évvel idősebb Cziráky Jó
zsef, aki később szintén képvise
lő lett, és 1917-ben - adalék a 

politikai/családi kapcsolatrend
szerhez - Andrássy Gyula veje 
lett...) Cziráky György elemi is
koláit Székesfehérváron, a gim
náziumot a bécsi Therezianum-
ban végezte. Az érettségi vizsgát 
a székesfehérvári cisztercita gim
náziumban tette le. Két évig Mo
sonmagyaróváron a gazdasági 
akadémia előadásait hallgatta. 
1908. december 2-án Ferenc Jó
zsef császári és királyi kamarássá 
nevezte ki . 

Apjának halála után 1911-ben 
átvette az ősi családi birtokok ke
zelését. Gazdálkodási hozzáállá
sára és lelkiismeretességére jel
lemző, hogy 1912-ben Olaszor
szágban, két év múlva Németor
szágban és Angliában tett tanul

mányutat, ahol a mezőgazdasági 
és termelési viszonyokat a hely
színen vizsgálhatta. Az első vi
lágháborúban sántasága miatt 
nem teljesíthetett frontszolgála
tot, de Dénesfán édesanyjával 
együtt katonai üdülő kórházat ál
lított fel, melynek megbízott pa
rancsnoka volt. A családi örök
ség megosztása után a kenyéri 
birtok lett az övé, ahová 1917 ta
vaszán költözött. Ettől az idő
szaktól kezdve vett részt a megye 
közéletében a törvényhatósági 
bizottság tagjaként. 

Cziráky az 1918/19-es forra
dalmakkal szemben első perctől 
kezdve ellenzéki magatartást ta
núsított, ezért 1919. június 10-én 
Csornára hurcolták bátyjával 
együtt, de sikerült megmenekül
niük a forradalmi törvényszék elé 
állítástól. 1919 és 1922 között a 
mezőgazdasággal Összefüggő vál
lalkozások támogatása és a keresz
tény propaganda érdekében tevé
kenykedett. Birtoka egyike volt a 
legjobban karbantartott és gondo
zott mintagazdaságoknak. 

Bátyjához hasonlóan törhetet
lenlegitimista. 1921. október 20-
án IV. Károly második visszaté
rési kísérlete során a Svájcból ér
kező király repülőgépe először 
túl korán landolt a tervbe vett 
Dénesfalvához képest, és öt perc
re újra a levegőbe kellett emel

kednie, hogy végül délután 4 óra 
24 perckor a Cziráky-major köz
vetlen közelében szálljon le. Czi
ráky György, Cziráky József és 
Károlyi József grófok köszöntöt
ték a királyi felségeket. Cziráky 
József házában éppen legkisebb 
fiának keresztelője volt, ezért a 
vendégek Cziráky György kenyéri 
kastélyába mentek. A várakozó 
bricska bakján a házigazda foglalt 
helyet, aki kerülőúton félóra alatt 
elvitte őket kúriájára. A visszaté
rési kísérletek kudarca nagyon le
törte a Cziráky testvéreket. 

1922-ben képviselővé történt 
választását követően a szociáli
san érzékeny honatyák közé tar
tozott: sokat fáradozott kerülete 
szegényeinek, árváinak és rok
kantjainak érdekében. Embersé
gesen bánt cselédeivel, és gyak
ran előfordult, hogy kertészkert
jéből különböző gyümölcsöket, 
sőt fügét is küldött nekik. 

Nem várta be, hogy a birtok
reformot törvény parancsolja 
meg: a maga jószántából juttatta 
földhöz az arra szorultakat. Leg
kedvesebb szórakozása a vadá
szat volt, és gyönyörű kenyéri er
dejébe szép őz- és szarvasállo
mányt telepített. Megtalálta a 
hangot a legegyszerűbb földmű
vessel is, ezért 1945-ben a kör
nyék népe a fájdalmas elválás ér
zésével vett búcsút a Nyugatra 
távozó grófi családtól. Közel hét
száz évnyi tájhozkötöttség után, 
1958-ban az ősi földtől távol 
hunyta le szemét örökre Cziráky 
György gróf. Németh Tibor 

Szuhay, Für és sokan mások... 

Házavató Kemenesmihályfán 
A házavatás legtöbbször családi ünnepély. 

Barátok, rokonok, közeli ismerősök gyűlnek 
ilyenkor össze, hogy az olykor sokévi kínló
dás, izgalom után végre elégedetten nyugtáz
hassák: hát, igen. Elkészült végre a nagy mű. 

Szuhay Balázs humorista és felesége 
azonban mégis házavatóra invitálta szeptem
ber 16-án Kemenesmihályfa lakóit. A mű
vész ugyanis úgy érzi: igazi, családi közös
ségre talált a kemenesaljai faluban. 

- Mikor döntötték el, hogy félig-meddig 
hátat fordítanak a fővárosnak? 

- Öt évvel ezelőtt. Tulajdonképpen a fele
ségem ötlete volt. ő ugyanis e tájról származik. 
Megvallom őszintén: kezdetben Őrültségnek 
tartottam az ötletet, úgy éreztem, ebbe mind
ketten belerokkanhatunk. Ma azonban nagyon 
boldog vagyok - mesélte Szuhay Balázs. 

A házaspár nem véletlenül döntött az akkor 
meglehetősen siralmas képet mutató kúria 
megvásárlása mellett. A most helyreállított 
épületben élt ugyanis Koltai Vidos József, 
aki 1836-tól Vasvármegye alispánja, majd az 

1847-48-as forradalom és szabadságharc tá
bornoka volt. A művész felesége, Ágnes 
asszony pedig a Koltai Vidos család leszár
mazottja. 

A ház és a Koltai Vidos József emlékét 
idéző tábla felavatásáról nem hiányoztak 
Szuhay Balázs közeli jó barátai sem. Für La
jos történész, az MDF elnöke a civil tábornok 
érdemeit méltatta. A megnyitó utáni fogadáson 
arra kértünk tőle választ: mi lehet az aktualitása 
ma azoknak az eszményeknek, melyeket annak 
idején Vidos József, a megrögzött civil képes 
volt fegyvertel is védelmezni? 

- ügy gondolom, az ország ma hasonló 
helyzetben van, mint 1848-ban. Akkor is a 
polgári Magyarország megteremtése volt, és 
ma is ez a cél. Sajnos ezt ma egyre inkább 
azok szenvedik meg, akikért a változások 
végbemennek. Nem csoda hát, hogy türel
metlenség tapasztalható szerte az országban. 
Nagy bajnak érzem azt is, hogy egyre ke
vésbé ismerjük a múltunkat. Felületes a tu
dásunk. Legtöbbször éppen azokról feledke

zünk meg, akik szűkebb pátriánkért tettek na
gyon sokat. 

- Az avatóra meghívott művészvendége
ket, mint mondták, nagyon meglepte annak 
idején, amikor meghallották, hogy barátjuk 
milyen fába vágta fejszéjét. 

- Bár időben idők óta barátomnak mond
hatom Balázst, mégis egy teljesen új oldalá
ról ismertem meg - mesélte Verebély Iván, 
a Vidám Színpad tagja. 

- Most jár erre először? 
- Igen, most vagyok először Kemenesmi

hályfán. A ház és a falu egész egyszerűen 
lenyűgözött Idefelé jövet épp azon gondolkoz
tam, hogy mennyire nem ismerjük mi még a 
legszűkebb környezetünket sem. Mégis min
denki külföldre igyekszik, mert az a divat. 

- Ön nem gondolt még arra, hogy követi 
barátja példáját? 

- Sajnos lustább ember vagyok én annál. 
Meg aztán, ha kimozdulok a fővárosból, őrü
letes honvágyat érzek. 

Este hattól az iskola mellett felállított szín
padon a művészek (Bárányi László, Fábián 
János, Kibédi Ervin, Kósa András, Szuhay 
Balázs, Verebély Iván) vidám műsorral szó
rakoztatták Kemenesmihályfa lakóit. 

Kiss Veronika 
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Egy gramm sági tufa 
a köztársasági elnök 

asztalán 
Az év első felében, araint már hírt adtunk róla, hegyünkön járt 

Göncz Árpád köztársasági elnök. Régi emlékeit kereste és megtisz
telte a hegyet, a környéket, végigjárta. Újraválasztása idején levelet 
írtunk számára, kívánva eredményes munkát, hozzá jó egészséget. 
Postánkba ..rejtettünk" egy darabka sági bazalttufát, egy kézzelfog
ható emléket küldve asztalára, hogy eszébe jusson néha ez a vidék. 
Mostani levelében szeretettel ír erről. 

Hegyünk mai állapotában is kincs, embert szolgáló és felemelő. 
Erről „tudósít" Göncz Árpád levele, illetve arról, ahogy Ő látja. Va
lószínű, hogy a számára küldött kis tufarög kincsként is felér. 

DJ. 

Kedves Barátom! 

Köszönöm a barátságát, s jóleső, meleg sorait. A Sághegy a maga csonkaságában i s 

izgalmasan érdekes és gyönyörű. A kis bazalttufa darabot elteszem magamnak, hogy 
legalább egy darabja itt legyen velem a Ságnak. 

Budapest, 1995. augusztus 21. 

Meleg barátsággal köszönti Celldömölk 
valamennyi lakójával egyetemben: 

(Göncz Árpád/-

VASI JÓZSEF 

Folynak a drótokon fecske-gyűlések... 
Bár simogat még a lágy napsugár, 
valami súgja, ne higgy az időnek, 
gyilkos osonással már fagyok jőnek. 
Megvénült, látod haldoklik a nyár. 

Menti fiát, már rég érlel az alma. 
Hull a virágból a földre a mag. 
Rejti még lányait ölben a tőke, 
de már piros lesz a levél, meg szőke, 
s barnul a mezsgyén a zöld iszalag. 

Őszi készülődés 
Elment, már egy hete úton a gólyánk. 
Szerencsés jó utat gólyamadár! 
Neked a röpiödre lesnek veszélyek, 
miránk a hóvihar, fagymarkú éjek, 
s a koldus-böjtöknek vicsora vár. 

Ám azért ma még az ősz simogasson. 
Hallod? Ni, koppanva hull a dió. 
Lassan a szüretek is hazajönnek... 
- nótája rémlik a szüretelőknek — 
s csordul a must majd az isteni jó. 

Miért kísértesz most régi-ifjúságom? 
...mikor a hegyen még csengett a dal, 
mikor a sugárló nagy évi íven 
nem Nap járt, hanem a vággyal telt szívem! 
...az éhes farkas-kor mindent felfal... 

Hallgassuk inkább a fecskék csivitjét! 
Vitatják csörfösen hogy lesz az út. 
Nem könyörülnek az őszesti csenden. 
A vének csak néha csivegnek csendben. 
Sajnálják talán fészkük s a falut... 

Őszi montázs 
Itt az ősz, a szüret ideje, új színt vált a határ, a hangulat átzizeg 

rajtunk, más hangokat trilláz a madár. Minderről álljon itt néhány 
villanás: 

Berzsenyi Dániel: 
Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. 
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. 

(A közelítő tél) 
A szőlőben végzett szorgos munka után eljött a szüret ideje. Tóth 

Árpád versére hangolva olvassuk az alábbi variációt: 
A sági hegy csöndes és borús, 
Hervadt, piros levéllel koszorús. 
Az Őszi nap rubinttal gyújtja fel, 
A szőlőfürt a csöndben énekel. 

A „hűtlen", de mégis hűséges 
áttelelő madarak a pincékhez kö
zelítenek. Már „beszélgető" vi
szonyba kerülünk, szólunk hozzá
juk és ők is visszaszólnak. A télen 
gondoskodásunkra szorulnak. Fel
sejlik Weöres Sándor verse: 

ó, ha cinke volnék 
útra kelnék, 

hömpölygő sugárban 
énekelnék -
minden este 

morzsára, búzára 
visszaszállnék 

anyám ablakára. 
DJ. 

Véradás lesz 
Október 13-án, pénteken Já

nosházán, 19-én, csütörtökön 
Alsóságon, 20-án, pénteken 

Kissomlyón és Dukán, 26-án, 
csütörtökön Keléden és Kara
kón, november 17-én, pénte
ken Nagysimonyiban és To-
korcson. 

Az Új 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 

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 An
tal Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, 
a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 
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Évek óta nagyobb figyelem
mel vagyunk e gyönyörű, színes 
tollazatú madárra, a löszfalak la
kójára. A szakirodalom kiemeli 
színességét és kivételes teljesít
ményű repülését. Kevés madár
nak adatott meg annyi elnevezés, 
mint a gyurgyalagnak. Kápráza
tosan ügyes repüléséért kapta a 
fecskekirály nevet. Nevezik tö
rökfecskének, olaszmadárnak 
déli eredete miatt, majd piripió, 
gyurgyóka, változó, bugyboréko
ló hangjáért: Fészkelése miatt 
mondják partirigónak, földirigó
nak, táplálkozásával kapcsolat
ban méhészbankának, méhész-
madárnak. Ha rákényszerül, ra
bolja a kaptárakat, ezért a méhé
szek haragját váltotta ki . De be
bizonyították, hogy haszna sok
kal nagyobb. 

El O Z A I K 
A természeti környezet válto

zása miatt megfogyatkozott, 
1982 óta fokozottan védett ma
dár. Szépsége miatt orvvadászok 
prédája lett. Ebben az évben 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a 
Sághegy környékén újra szapo
rodtak. Több ízben megfigyel
hettük, különösen augusztus kö
zepén hallottuk hangjukat és pil
lantottuk meg repülésüket. Azon 
a napon, amikor e sorokat írom, 
hazatérve a hegyről jegyezhetem, 
hogy délután 14 óra tájban egész 
csapat repült át a hegyen, gyors 
számlálást végezve mintegy 25¬
28 példány. Ez nem csekélység. 
Imerjük, hogy ez a madár talán 
legkésőbben, május második fe
lében érkezik haza, és már szep
tember elején, közepén útra kél. 
Itt az ősz! Ahogy elnéztem gyors 

A gyurgyalag 

röptüket, s élvezhettem hangju
kat, boldogság töltött el, különö
sen azért, mert létszámuk gyara
podásáról adhatunk hírt. Remél
ve, így is van. 

A szakirodalmat forgatva, egy 
kis papírszelet hullott az aszta
lomra. Talán a vándonítra készü
lő gyurgyalagok és az öregedő 
ember viszonyára utaló Illyés-
verssorok illenek ide: 

Ami madár még megmaradt, 
félőn 

közelebb szálldos 
- tél jön — 

a házhoz. 
Az estben egy-egy agg levél, 

mint a 
csillag, vörösben 

izzva 
leröppen. 
Rendtevést, Ős kibékülést, 

tágabb 
testvériséget 

várnak 
a vének. 

Dala József 

TUDÓSÍTÓNK: 

az olvasó Református fiatalok Svájcban 
Egy kirándulásból hazatérve pihengetek a szobámban, és közben 

olyan érzés tölt el, mintha ezekben a percekben valami hiányozna 
az életemből. M i az? Az elmúlt tíz nap, Svájc jellegzetességei, az 
Alpok és a társaság. 

Július l-jén, szombaton este indultunk el a mi kis városunkból 
református lelkészünk, Szentpály-Juhász Imre vezetésével Svájc Ba
sel kantonjának Reinach nevű városába, ami több mint ezer kilomé
terre található Celldömölktől. Útközben megnéztük St. Gallent, ahol 
csodálatos barokk stílusú faragott erkélyeket és egy, az 1200-as évek 
elején épült lakóházat láthattunk. Az út során még sok érdekes lát
ványban volt részünk. 

Reinachba érkezésünktől kezdve az ottani református gyülekezettől 
kaptunk szállást, s ők segítettek minket mindennel, amire szükségünk 
volt. Ottlétünk alatt három svájci nagyvárosban jártunk: Baselben, 
Bernben és Zürichben. A legtöbb időt a hozzánk csak néhány kilo
méterre lévő Baselben töltöttük. Megnéztük a Müstert (így hívják 

Svájcban mindenütt a .főtemplomot''), amit először a IX. sz.-ban 
építettek meg, de a kalandozó magyar elődeink lerombolták, később, 
a XV. sz.-ban készült el a mai formájában, s ennek tornyából látni 
lehetett három ország határainak találkozását. A határok közelsége 
miatt kínálkozott az alkalom, hogy átutazzunk Franciaországba és 
Németországba, megfigyelve a három ország közötti hasonlóságokat 
és különbözőségeket. 

Az egykori Római Birodalom ezeken a területeken is jelen volt, 
aminek bizonyítéka a Basel-Land félkantonban általunk is megte
kintett Augusta Raurica római kori város. Számomra az egyik leg
szebb élmény az 1200 m magas Passwang hegyen (a svájciaknak 
inkább csak dombon) tett kirándulás volt. 

Igen, ez a szép környezet, azok a beszélgetések a Miatyánkról, 
önmagunkról, melyek az estékből az éjszakákba nyúltak, ezek hiá
nyoznak nekem ezekben a percekben a legjobban. 

Tomor István 

Bölcseletek 
OKTÓBER: 

Bökölyhava - Skorpióhava - Mindszent
hava - Mindenszentekhava - őszhó néven 
őrződött meg a naptárak, kalendáriumok 
lapjain, s vonult be a társadalmi tudatba. 
Időjósló hónapnak is tartották, nem csupán 
a téli időszakra, hanem a következő évre 
is: „Október időjárását várd márciusban". 
Hosszú és szép ősz jön, ha ökörnyál úszik 
a levegőben, s ha a fák másodszor is virá
goznak. Ha meleg napok járnak, hideg lesz 
a február, ha didergető hideg szelek fújnak, 
enyhe lesz a január, az októberi zivatarok 
zord tél előjelei. Ha a fák levelei gyorsan 
lehullanak, hamarosan itt a téli hideg is, de 
a jövő évben bőséges lesz a termés. Ha vi

szont a falevelek nehezen hullanak le, nagy 
tél lesz. A Fcrenc-nap körüli időszak a leg
jobb a búza elvetésére, viszont Lukács az 
utolsó magvető! 

Idő- és termésjósló nap a népi hiedelem 
világában SIMON, JÚDÁS: „Eljön a Si
mon, Júdás - Dideregve fázik a gatyás." 
Érdekes történelmi valóság kapcsolódik a 
DÖMÖTÖR-naphoz. A török hadjáratok 
háborúk idején e nap táján kezdődött a fegy
vernyugvás időszaka, vagyis a hideg, ned
ves, szeles időjárás bejöttével - a télkezdet 
jelzései következtében - rendszerint a török 
is beszüntette harci cselekményeit. Talán 
azért is, mert az itt harcoló katonaság zöme, 
s a tisztikar jó része is görög hitű, s ebből 
mohamedánná lett, vegyesen: albán, oláh, 
szerb, bolgár, görög, bosnyák zsoldosokból 
állott, akiknek az ókeresztény vértanú, Dö
mötör volt a védőszentjük. A népi hagyo

mány Dömötört a Szerémség, tehát magyar 
föld szülöttének tartja, s állítólagos szülő
helyét, Szávaszentdemetert éppen róla ne
vezték el. A LEGENDA AUREÁBAN ol
vasható élettörténete szerint hitéért Thes-
sáliában halt vértanúhalált. A „Magyar 
Anjou Legendárium" képekben mondja el 
életét. így azt a csodát is, mely szerint 
amikor a császár börtönbe záratta, ott egy 
mérges skorpió támadta meg, de a hitvalló 
imájára felfordult. 

Hazánkban a juhászok védőszentje, napja 
a juhászok zárszámadó ünnepnapja, s ekkor 
szerződtek a következő évre: juhászújév, ju
hászbál, juhásztor, dömötörözés, juhtor, 
juhbál néven emlegették. 

Október: „Hűvös és Öreg az este. Remeg 
a venyige teste. Elhull a szüreti ének. Kuc
kóba bújnak a vének." (Weöres) 

Nádasdy Lajos 
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Te(l)jes meglepetés Székesfehérváron 

Serdülők sikere a sóstói stadionban 
Népes celldömölki serdülő 

labdarúgó-küldöttség utazott a 
bajnokság kezdete előtt Székes
fehérvárra Szabó István edző 
vezetésevei. A játékalkalmat ka
pott focistákon kívül több iskolai 
korosztályos képzésben részesü-

A cclli csapat a sóstói stadionban 

lő gyermek és számos szülő is 
elkísérte a csapatot. A gárda szá
mára rendkívül ritkán adódó NB 
l-es szintű megmérettetés i lehe
tőséget Győrök István, a 
CVMSE volt elnökségi tagja 
szervezte unokatestvére, Szal-

másy Tamás révén, aki a Par-
malat FC utánpótlás-igazgatója. 

A hazaiak hasonló korú csa
pata ellen kiváló csapatmunkát 
nyújtottak: támadásban és véde
kezésben egyaránt egyenrangú 
ellenfelei voltak az NB I-cs csa
pat serdülőinek. 3:l-es félidei 
Parmalat-vezetés után a második 
játékrészben három gólt is szer
zett a CVMSE a labdarúgás fe
hérvári szentélyében, és 4:3 
arányban a maga javára fordította 
a mérkőzést. A találkozót kitű
nően vezette Disztl László volt 
válogatott játékos, aki jelenleg 
edző nevelőegyesületcnél. A cel¬
li együttes az alábbi összeállítás
ban lepett pályára a sóstói stadi
onban: Tóth Milán - Győrvári 
Gábor - Nagy Roland (Vass 
Gábor), Mórocz Tamás, Somo
gyi Ferenc (Hajba Tibor) -

Pintér Zoltán (Sebestyén Já
nos), Szabó András, Mórocz 
Róbert (Szita Gergely) - Nyári 
Norbert, Bodor Tibor, Kunos 
Szabolcs (Balhási Balázs). A 
gólok Nyári (2), Bodor (1) és Ku
nos (1) nevéhez fűződnek. 

A gyerekek a meccsen túl a 
VIDEOTON-ról szóló könyve
ket kaptak ajándékba. A kötete
ket a klubnál jelenleg is dolgozó 
olyan edzők dedikálták, akik alig 
egy évtizede az UEFA Kupában 
a döntőig tartó diadalmenetük
kel váltak híressé (Disztl Lász
ló, Disztl Péter, Szabó József 
stb.) Mérkőzésük után a cellick 
megtekintették a Parmalat ott
honi NB l-es meccsét a győriek 
ellen. 

Az élményekben gazdag ki
rándulásért köszönet illeti a 
CVMSE labdarúgó-szakosztá
lyát, Győrök Istvánt, valamint 
a Parmalat FC vezetőit, közü
lük elsősorban Szalmásy Ta
mást. 

-bor 

Megyei labdarúgó-bajnokság 

Két döntetlennel is jó helyen 
Horvátzsidány-CVMSE 1:1 (1:0) - Horvátzsidány, 300 néző. 
Celldömölk: Nagy Z. - Varga N. , Sebestyén N. , Dénes, Huszár -

Tóth J., László (Markos), Kolonics, Varga I . (Rétfalvi) - Molnár, 
Gyurák. - Góllövő: Dénes. 

A sereghajtó nagyon felszívta magát erre a mérkőzésre és hosszú 
ideig vezetett a gyengébb formában játszó vendégek ellen. Az egyik 
bajnoki pontot nagy kapushibának köszönhetik a celliek. 

CVMSE-Csákányd orosz ló 0:0 
Celldmölk, 900 néző. 
Celldömölk: Nagy Z. - Nagy A., Sebestyén N. (Závecz), Huszár, 

Dénes - Tóth J., László, Kolonics (Rétfalvi), Varga I . - Molnár 
(Horváth), Gyurák. 

A „Csákány" beásta magát a kapuja elé és a kontratámadások 
lehetőségében bízott. A bokazenés 90 percet a játékvezető „sárga
lázzal" igyekezett levezényelni: bizonyára kedvező lapjárása lehetett, 
mert több'mint féltucatszor felmutatta céduláját a játékosoknak. A 
hazaiak többet, a vedégek pedig veszélyesebben támadtak, amit egy 
kapufa is jelzett. Sok hibával tarkított, küzdelmes találkozón igaz
ságosnak mondható a pontosztozkodás. 

Kézilabda 
CVMSE-Cellkolor-Nitrokémia 18:18 

(11:8) 
Celldömölk, 200 néző. Celldömök: Dénes -

Táncsics (3), Kósa (5), Darabos, Gulyás (2), 
Németh L. (2), Tóth R. (5). Csere: Csizmazia 
(1) , Kiss, Ludvig, Gyurák, Nagy. 

FOTEX II.-CVMSE-Cellkolor 28:19 
(14:8) 

Veszprém, 100 néző. Celldömölk: Dénes -
Darabos (1), GŐcze (2), Táncsics (1), Kósa (4), 
Cszizmazia, Tóth R. (3). Csere: Nagy (4), Gyu
rák Németh L. (3), Gulyás (1), Kiss. 

Magyar Kupa 
Balatonboglár-CVMSE-Cellkolor 23:25 

(9:12) 
Balatonboglár, 100 néző. Celldömölk: Dénes 

- Darabos (1), Kósa (5), Táncsics (5), Gulyás 
(6), Ludvig (1), Németh L (5). Csere: Gyurák 
(2) , Kiss, Székely. 

A celü együttes megérdemelten lépett tovább 
a kupában. 

Birkózás 
Szeptember 23-án Szombathelyen nemzet

közi meghívásos diák szabadfogású birkózó
versenyre került sor: 16 egyesület 176 ver
senyzője között remekül szerepeltek a Földi 
Csaba edző irányításával működő ostf-
fyasszonyfai szakosztály indulói. 

EREDMÉNYEK: 
„A" kategória 

1. Somogyi Ernő (28 kg), 2. Ádám Zoltán 
(30 kg), Horváth Csaba (60 kg), 3. Csőre 
Szabolcs (50 kg), 4. Horváth Róbert (30 kg), 
- Keszthelyi Ottó (41 kg), 5. Smidcliusz Bá
lint (35 kg), 6. Pongor Zoltán (32 kg) - Sali 
Ákos (45 kg). 

„ B " kategória 
1. Keszthelyi Zsolt (35 kg), 2. Módos At

tila (37 kg) - Kolompár Róbert (50 kg), 7. 
Keszthelyi Zoltán (45 kg.). 

TJJ 
KEMENESALJA 

Celldömölk Város 
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: 
MAKKOS ISTVÁN polgármester. 

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

Felelős szerkesztő: 
BURKON LÁSZLÓ. 

Szerkesztőség: 
Celldömölk, Szentháromság tér 1. 

Megjelent a BBT Sajtóügynökség 
(Telefon: 94/317-677) gondozásában. 

Szövegszerkesztés: 
SZÜV Typo-team, Szombathely. 

Felelős vezető: PRÁCSER LÁSZLÓ. 
Nyomdai munkák: 

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